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Voorwoord

Terwijl we nog midden in de coronacrisis zitten, wordt 
nu al driftig gespeculeerd over de blijvende impact 
ervan op het hoger onderwijs. Oftewel, hoe anders 
gaat het hoger onderwijs eruit zien door corona na 
corona? Allereerst wordt daarbij natuurlijk de te ver-
wachte blijvende toename in het gebruik van online 
onderwijs genoemd. Nu nog uit noodzaak geboren 
door het tijdelijk stopzetten van fysiek onderwijs. 
Maar straks mogelijk grootschalig omarmd vanwege 
de dan zelf ook ervaren gemakken en voordelen 
ervan. 
Sneller dan een Versnellingsplan ooit kon realiseren, 
moeten instellingen en docenten massaal omschake-
len naar deze andere manier van leren en lesgeven. 
Een aantal partijen richtte daartoe samen de Vraag-
baak Online Onderwijs op, als een platform om kennis 
op te halen en te delen. Charlotte Heystek neemt ons 
mee naar de concrete ins and outs van dit gezamen-
lijk initiatief. Daarin ook aandacht voor vraagstukken 
rondom de privacy- en security issues die het online 
onderwijs met zich meebrengt.

Zoals bijvoorbeeld het wapenen tegen cybercrimina-
liteit. Net als de rest van de samenleving krijgen ook 
instellingen voor hoger onderwijs hier steeds meer 
mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de ransomware 
aanvallen. Volgens Philip Coté moeten de instellingen 
grote inspanningen verrichten om hun kwetsbaar-
heid voor ransomware te verminderen. Hogescholen 

en universiteiten kunnen wat dat betreft veel leren 
van de casus Universiteit Maastricht. Maar zelfs met 
opvolging van alle aanbevelingen en lessons learned 
uit de casus Maastricht zal er altijd nog een zeker risi-
co blijven bestaan, aldus Coté. Zijn artikel gaat in op 
enkele technische, bestuurlijke en juridische aspecten 
van ransomware in het algemeen en de aanval op 
Universiteit Maastricht in het bijzonder.

Gaat de coronacrisis tot meer of juist minder globali-
sering van het hoger onderwijs leiden? Vermoedelijk 
is het antwoord hierop afhankelijk van hoe je er voor 
deze pandemie al in stond. Vanuit welk perspectief 
keek en kijk je naar de globaliserende wereld om je 
heen. Bewijst corona voor jou maar weer eens dat 
grenzen dicht moeten en dat we ons weer sterker 
moeten richten op wat lokaal wordt geboden. Of laat 
deze crisis zien hoe verbonden en afhankelijk we 
wereldwijd van elkaar zijn en wordt globaliseren 
belangrijker dan ooit? We zullen het zien. De bijdra-
gen over internationalisering (van Noor Jaarsma) en 
taal en toegankelijkheid (van Anton van den Hoeven) 
geven op het thema globalisering in ieder geval weer 
voldoende food for thought. 

En wat doet COVID-19 met onze visie op leiderschap? 
Het is overduidelijk dat de minister- president het 
als leider van de natie in deze crisis zeer goed doet. 
Peilingen geven dat onomstotelijk aan. Eerdere twij-
fels over zijn houdbaarheidsdatum zijn opeens weg. 
Het overgrote deel van de bevolking heeft momenteel 
vertrouwen in de premier. Dat bewijst maar weer 
eens hoezeer effectief leiderschap afhankelijk is van 
de context. Dit geldt uiteraard ook binnen het hoger 
onderwijs. Effectief leiderschap begint niet met de 
vraag wat leiderschap ‘is’, maar door je af te vragen 
wat je wil dat wordt bereikt. Oftewel, wat moet het 
leiderschap de onderwijsinstelling brengen? Daarover 
schrijven Peter Bos en Kazimier Helfenrath.

Marcel de Haas,
hoofdredacteur

Door corona na corona
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Thema 
Wetgeving

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er nogal 
wat te doen is over de opmars van het 
Engels als onderwijstaal aan de universi-
teiten. Door deze opmars zou de positie van 

het Nederlands als academische taal in het gedrang 
komen, evenals de uitdrukkingsvaardigheid van stu-
denten in het Nederlands1. 

De discussie over de taal binnen de universiteit is 
inmiddels vooral een politieke discussie gewor-
den. Daarbij vraagt de Tweede Kamer om actie van 
de minister van OCW om als verantwoordelijke 
bewindspersoon wat te doen aan het behoud van het 
Nederlands. Hierop volgt al snel de ‘regel-refl ex’: het 
probleem moet worden opgelost door nieuwe wet-
telijke regels. Geen eenvoudige klus, nu de wensen 
van de verschillende politieke partijen nogal verschil-
lend zijn. In de hitte van het debat is daarbij de vraag 

uit het oog verloren welke sturingsinstrumenten het 
meest geschikt zijn voor de gesignaleerde problemen.
De focus ligt in dit artikel op de volgende vragen:
1. Bevorderen uitdrukkingsvaardigheid Nederlands: 

welke overheidssturing is gekozen?
2. Hoe verhoudt de gekozen sturing zich tot de alge-

mene sturingsfi losofi e van de WHW?
3. Wanneer mag een opleiding/ traject een andere 

taal dan het Nederlands voeren? 
4. Praktijk: Nederlands en Engels, niet alleen Neder-

lands of Engels. 
5. Welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor die 

praktijk en voor de studenten?

1. Bevorderen uitdrukkingsvaardigheid Neder-
lands: welke overheidssturing is gekozen? 
Als het gaat om het bevorderen van de uitdrukkings-
vaardigheid in het Nederlands van de studenten zijn 

Nieuw is niet 
altijd beter

Modernisering taal-eisen WHW 

In HO- management nr. 1 heeft Philip Coté in het artikel ‘Taalbeleid 
revisited’ een mooi overzicht gegeven van het wetsvoorstel Taal 
en Toegankelĳ kheid.  In dit artikel zal ik nader stilstaan bĳ  de 
keuzes die de minister en de Tweede Kamer in het ‘taal-dossier’ 
hebben gemaakt. Ik ga daarbĳ  uit van hetgeen is vastgelegd in het 
wetsvoorstel Taal en toegankelĳ kheid, dat nu bĳ  de Eerste Kamer in 
behandeling is.

Door Anton van den Hoeven

Anton van 
den Hoeven is 
werkzaam als 
jurist en be-
leidsadviseur 
onderwijs 
bij de Universi-
teit Utrecht.
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de wensen van de verschillende politieke partijen 
nogal verschillend. Aan de ene kant van het spectrum 
staan de politieke partijen die vinden dat de over-
heid niet moet ingrijpen in hoe curricula er uitzien. 
Zij willen de instellingen niet via wettelijke middelen 
dwingen weer massaal Nederlands onderwijs te gaan 
geven en zijn er geen voorstander van om vanuit de 
overheid bepaalde Nederlandse uitdrukkingsvaardig-
heden af te dwingen.  Aan de andere van het spec-
trum staan de politieke partijen die juist wel in de wet 
willen vastleggen dat er ook in het hoger onderwijs 
Nederlands van een bepaald niveau meegegeven 
moet worden. Zij vinden het heel gek dat de politiek 
dat voor alle onderwijsvormen heeft geregeld, maar 
nog niet voor het hoger onderwijs.

Dit geeft een dilemma m.b.t. de vraag hoe de overheid 
bij dit vraagstuk zou moeten sturen, met als uitersten 
van het spectrum:
• Een algemene zorgplicht die wordt opgenomen in 

de wet. Een zorgplicht is een vrij algemeen gefor-
muleerde gedragsnorm die een bepaalde verant-
woordelijkheid voor de instelling markeert en die 
niet dwingend en gedetailleerd voorschrijft hoe 
precies te handelen. 

• Specifieke wettelijke voorschriften die precieze 
en gedetailleerde regels bevatten. Een voorbeeld 
hiervan is de wetgeving m.b.t. de referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen, die gelden voor het 
basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs: hierin 
is gedetailleerd voorgeschreven wat leerlingen 
moeten kennen en kunnen. 

Interessant is dat het wetsvoorstel niet een van beide 
instrumenten kiest, maar beide. Zowel een zorgplicht 
als een gedetailleerd wettelijk voorschrift:

• Een zorgplicht in de WHW zelf: art. 1.3 WHW bepaalt 
dat de bekostigde instellingen zich in het kader 
van hun werkzaamheden op het gebied van het 
onderwijs mede richten op de bevordering van de 
uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands”.  Zo 
geformuleerd is dit een zorgplicht als algemeen 
geformuleerde gedragsnorm die een verantwoor-
delijkheid voor de instelling markeert en die niet 
dwingend en gedetailleerd voorschrijft hoe precies 
te handelen.  

• Een gedetailleerd wettelijk voorschrift per Alge-
mene Maatregel van Bestuur (AMvB). Per AMvB 
zullen er nadere voorschriften komen over de wijze 
waarop de instellingen de uitdrukkingsvaardigheid 
in het Nederlands van Nederlandstalige studenten 
moeten bevorderen.  
Deze regels kunnen verschillen per opleidings-
soort, groep van studenten en opleidingsfase. De 
regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
 - een niveau van uitdrukkingsvaardigheid dat 

onderdeel is van de eindtermen (de kennis, 

inzicht en vaardigheden die de student bij 
afronding van de opleiding moet hebben ver-
worven);   

 - het bieden van ondersteuning aan de student 
in de vorm van het organiseren van specifieke 
begeleiding gericht op de uitdrukkingsvaardig-
heid in het Nederlands; of 

 - het door de examencommissie kunnen verle-
nen van vrijstellingen van de regels. 

De AMvB kan dus voorschrijven dat de Nederlandsta-
lige studenten een bepaald referentieniveau Neder-
landse taal bereikt moeten hebben als onderdeel van 
de eindkwalificaties van de opleiding. 

Daarbij zijn er echter drie problemen, die maken dat 
dit voorschrift de facto niet gegeven kan worden: 

1. er bestaat geen vastgesteld referentieniveau boven 
het eindniveau van het VWO (referentieniveau 4F), 
dat als specifiek niveau van uitdrukkingsvaardig-
heid voorgeschreven zou kunnen worden. 
 

2. als een bepaald referentieniveau voorgeschreven 
zou worden als onderdeel van de eindkwalificaties, 
dan mag dat niet alleen voor de Nederlandstalige 
studenten gelden, maar moet dit tevens voor de 
niet-Nederlandstalige studenten gelden. De eind-
kwalificaties van de opleiding moeten immers voor 
alle groepen studenten in de opleiding hetzelfde 
zijn. Daarmee zou het voorgeschreven referentieni-
veau dus ook gelden voor de niet-Nederlandstalige 
studenten en daarvoor is geen wettelijke grondslag 
aanwezig. 

3. in de WHW is niet aangegeven wat verstaan wordt 
onder ‘Nederlandstalige studenten’. Dat betekent 
dat de instellingen zelf moeten bepalen welke 
groepen daar onder vallen, zoals: 
• alle studenten (Nederlandse en internationale) 

die ingeschreven staan voor een Nederlandsta-
lige opleiding;

•  alle studenten die ingeschreven staan voor een 
Engelstalige opleiding die:
 - voortgezet onderwijs in Nederland hebben 

afgerond;
 - een Nederlandstalige bachelor hebben 

afgerond;

Het is een novum dat de minister 
per AMvB kan voorschrijven welk 
eindniveau van Nederlandse 
uitdrukkingsvaardigheid bereikt 
moet zijn in het hoger onderwijs
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 - een inburgeringsexamen hebben gehaald (en 
daarmee Nederlands op niveau A1 beheer-
sen);

 - de NT2-toets (Nederlands als Tweede Taal) 
hebben gehaald; etc.

 
2. Hoe verhoudt de gekozen sturing zich tot de 
algemene sturingsfilosofie van de WHW?
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) van kracht. De sturingsfilosofie die 
ten grondslag ligt aan de WHW is beschreven in de 
HOAK-nota uit 1984. HOAK staat voor: Hoger onder-
wijs, autonomie en kwaliteit. Uitgangspunt was: een 
hoge mate van autonomie van de onderwijsinstel-
lingen binnen overheidskaders met een bijbehorende 
kwaliteitsborging met interne en externe toezichthou-
ders op de kwaliteit van het onderwijs en de examens. 
De overheid legde niet langer zelf (in het Academisch 
Statuut) de inhoud van de studierichtingen vast, maar 
de universiteiten en hogescholen waren daar zelf voor 
verantwoordelijk: zij bepalen de inhoud van de oplei-
ding en de eindkwalificaties (waarbij de NVAO toetst 
of de kwaliteit voldoende is).  

De hierboven beschreven AMvB die voor kan gaan 
schrijven welk niveau van uitdrukkingsvaardigheid in 
het Nederlands onderdeel moet zijn van de eindkwali-
ficaties van de opleiding, staat haaks op het uitgangs-
punt van de WHW: autonomie voor instellingen, die de 
inhoud en de eindtermen van een opleiding bepalen, 
niet de overheid.  Het is een novum dat de minister 
per AMvB kan voorschrijven welk eindniveau van 
Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid bereikt moet 
zijn in het hoger onderwijs. Tot dusver is dat alleen 
het geval in het primair en voortgezet onderwijs, niet 
in het hoger onderwijs. Je zou verwachten dat er in 
de Tweede Kamer uitgebreid is stil gestaan is bij deze 
ommezwaai in de sturingsfilosofie. Dat is echter niet 
het geval.  
 
Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de minister 
gebruik gaat maken van de wettelijke bevoegdheid 
om voor te schrijven welk niveau van uitdrukkings-
vaardigheid in het Nederlands bereikt moet zijn bij 
afronding van de opleiding. Het instrument hangt 
echter wel boven de markt. 
 
3. Wanneer mag een opleiding/ traject een 
andere taal dan het Nederlands voeren? 
Het artikel in de WHW over de onderwijstaal (art. 7.2 
WHW) is eveneens aangepast. De grond ‘herkomst van 

de studenten’ is geschrapt en het noodzaakvereiste 
voor een andere onderwijstaal dan Nederlands is 
vervangen door een meerwaardevereiste: 
  “indien de specifieke aard, de inrichting of de kwali-

teit van het onderwijs dan wel de  herkomst van de 
studenten daartoe noodzaakt”. 

is vervangen door het volgende criterium:  
  “indien en voor zover dit gelet op de specifieke aard, 

de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, 
meer dan het voeren van het Nederlands, in het 
belang is van de student met het oog op de door 
hem te verwerven kennis, inzicht of vaardigheden 
bij afronding van de opleiding”.  

Deze meerwaarde moet zowel voor een geheel 
anderstalige opleiding als voor een anderstalig tra-
ject binnen een Nederlandstalige opleiding worden 
aangetoond bij de Nederland-Vlaamse Accredita-
tieorganisatie (NVAO). De NVAO moet instemming 
verlenen voor het verzorgen van een opleiding/ 
traject in een andere taal dan het Nederlands.  
Anderstaligheid wordt in art.  5.1 WHW als volgt 
gedefinieerd: wanneer de gehele opleiding, een deel 
van een opleiding dat overeenkomt met ten minste 
twee derde deel van het totaal aantal studiepunten 
van de opleiding, of een anderstalig traject binnen 
een Nederlandstalige opleiding in een andere taal 
dan het Nederlands wordt gevoerd. 

Ook bij een anderstalig traject binnen een Neder-
landstalige opleiding moet het gaan om de meerwaar-
de met het oog op de kennis, inzicht en vaardigheden 
die de student bij de afronding van de opleiding moet 
hebben verworven. De eindtermen van een opleiding 
moeten dit dus ook weerspiegelen. 
 
Probleem is dat dit helemaal niet kan. De eindkwalifi-
caties van het anderstalige en Nederlandstalige deel 
van de opleiding moeten immers gelijk zijn. Dat staat 
expliciet in de WHW2. 
Een onderwijsinstelling kan in een opleiding dus niet 
voor de Nederlandstalige groep studenten een ander 
eindniveau beogen dan voor de groep anderstalige 
studenten: de eindkwalificaties moeten voor beide 
groepen gelijk zijn. Het is dus in feite onmogelijk om 
aan te tonen dat een andere taal dan het Nederlands 
in een anderstalig traject meer in het belang is van de 
student met het oog op het realiseren van de eindkwa-
lificaties. Toch is dat de wettelijke opdracht.

4. Praktijk: Nederlands en Engels, niet alleen 
Nederlands of Engels
De wet kent binnenkort slechts twee smaken: een 
opleiding c.q. traject daarbinnen is Engelstalig of is 
Nederlandstalig. In de praktijk van de instelling waar 
ik werk, de Universiteit Utrecht, zijn er nu echter 
behoorlijk wat opleidingen die in het Engels en in het 
Nederlands worden verzorgd. Sommige cursussen 
zijn in het Engels, andere in het Nederlands. In de 
praktijk kan dat betekenen dat studenten zo’n oplei-

In de praktijk zijn er behoorlijk wat 
opleidingen die in het Engels en in 
het Nederlands worden verzorgd
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Tweetaligheid  is 
allang bon ton in 
de collegezalen.

ding voor 100 procent in het Engels kunnen afsluiten 
(belangrijk voor niet-Nederlandstalige studenten; dit 
is het ‘Engelstalige traject’) of voor bijna 100% in het 
Nederlands (met minimaal zoveel Engelstalig onder-
wijs als nodig is om zich voor een Engelstalige master 
te kwalificeren), of ergens daartussenin.  

5. Welke gevolgen hebben de nieuwe regels 
voor de praktijk en voor de studenten?
De keuze voor een andere taal in de opleiding of voor 
een traject binnen een opleiding wordt in het wets-
voorstel telkens bij de instelling gelegd. Het perspec-
tief van de keuzevrijheid van de student ontbreekt. 
Vanuit dat perspectief is het te verkiezen dat er zowel 
een Engelstalig als een Nederlandstalig traject binnen 
een opleiding bestaat en ook nog een combinatie 
daarvan. Maximale keuzevrijheid dus, waarbij de 
keuze voor de hoeveelheid Engelstalig onderwijs aan 
de student is. Ook Nederlandstalige studenten kunnen 
kiezen voor maximaal Engelstalige invullingen, en 
sommige doen dat ook, maar lang niet alle. 
In feite is dit een situatie die de wetgever zou moeten 
toejuichen: 
 - de keuze om een groter of kleiner deel van de 

opleiding in het Engels te volgen, ligt bij de student 
en niet bij de opleiding. De keuzevrijheid van 
studenten en het perspectief van de student is een 
element dat niet mag ontbreken;

 - de toegankelijkheid van de opleiding voor Neder-
landstalige studenten is goed gewaarborgd;

 - het gaat niet om Nederlands of Engels, maar om 
Nederlands en Engels. Ook combinaties van beide 
moeten mogelijk zijn. Dit kan door per cursus te 
kiezen voor Nederlands of Engels of in een cursus 
beide te hanteren, door ‘luistertaal’ toe te passen; 

 - een ‘international classroom’ met voldoende Neder-
landstalig onderwijsaanbod en de mogelijkheid om 
een Nederlandstalige stage te doen en/of scriptie 
in het Nederlands te schrijven, is een waardevol 
element; 

instellingen zijn zodoende in staat de studenten gedu-
rende de bachelor toe te rusten met een voldoende 
Engelse taalvaardigheid om zich te kwalificeren voor 
toelating tot een Engelstalige master. 

Het is echter de vraag of de Engelstalige trajecten 
binnen een Nederlandstalige opleiding de ‘meerwaar-
de’-toets die het wetsvoorstel introduceert, zullen 
overleven. Als dit niet het geval is, brengt dit een 
beperking van de keuzevrijheid van een student met 
zich mee. Aan dit aspect lijkt onvoldoende aandacht 
te zijn besteed, terwijl in de Memorie van Toelichting 
toch de volgende tekst is opgenomen: ‘De regering 
beschouwt het als haar verantwoordelijkheid een 
oordeel te kunnen vellen over het gebruik van een 
instrument dat zowel een beperking is voor de toe-
gankelijkheid van het ho als voor de keuzevrijheid van 
de student’.  Bij deze tekst ging het over het instellen 
van een numerus fixus binnen een bacheloropleiding: 
een onderwerp dat elders in het wetsvoorstel wordt 

geregeld. Jammer dat dit ook niet is toegepast op de 
onderwijstaal. 

Tot slot
Het laatste woord is nog niet gezegd over het wets-
voorstel Taal en toegankelijkheid. Het staat nog niet 
in het staatsblad, maar is aanhangig bij de Eerste 
Kamer. De Eerste Kamer dient de kwaliteit van nieuwe 
wetgeving te toetsen en te bewaken. Ook de Tweede 
Kamer wordt nog betrokken bij de uitwerking van de 
maatregelen in de taal-AMvB’s. Deze zullen namelijk 
voor 1 juni 2020 worden ‘voorgehangen’.  
Ik ben benieuwd of in de in dit artikel gesignaleerde 
gebreken in de wettelijke vormgeving en de omme-
zwaai in de sturingsfilosofie die heeft plaatsgevonden 
bij de voorschriften m.b.t. de beheersing van het 
Nederlands nog aan de orde zullen komen in de Eer-
ste Kamer. De senatoren zijn aan zet.

Noten
1  In de woorden van de PVV: “Deze wetswijziging is het moment 

waarop we de teloorgang van het Nederlands kunnen keren. Doen 

we dat niet, dan wordt onze moedertaal een tweederangstaal (…)”.  

(uitgesproken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 

Taal en toegankelijkheid in de Tweede Kamer op 11 december 2019)

2  In de begripsbepalingen van de WHW bij de definitie van traject 

(art. 1.1,  onderdeel dd, WHW) wordt  een traject als volgt gedefini-

eerd: “een programma binnen een opleiding waarvan de studielast 

en de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardighe-

den die een student zich bij de beëindiging van de opleiding moet 

hebben verworven, gelijk zijn aan die van de opleiding”. 

Ook uit arti. 7.3, eerste en tweede lid van de WHW volgt dat het 

beoogde eindniveau van een opleiding voor elke ingeschreven stu-

dent gelijk is: ‘Het onderwijs wordt door de instelling aangeboden 

in de vorm van opleidingen. Een opleiding is een samenhangend 

geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van 

welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht 

en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient 

te beschikken.’ 

3  TK 2018–2019, 35 282, nr. 3, p. 54
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Inter natio
nalisering

In de zomer van 2019 werd het interdepartemen
taal beleidsonderzoek (IBO) internationalisering 
gepubliceerd. Hierin werd gerapporteerd over de 
kansen en risico’s die de internationalisering van 

de studentenpopulatie met zich meebrengen en welk 
overheidsbeleid het beste gevoerd kan worden om 
daar financieel en met betrekking tot de kwaliteit van 
het onderwijs het beste uit te komen. 

De hieruit voortvloeiende politieke en maatschap
pelijke discussies over internationalisering richten 
zich vooral op de Engelse taal en de instroom van 
internationale studenten. Hierdoor raakt de discussie 
over de meerwaarde van internationalisering voor 
ons onderwijsstelsel naar de achtergrond en krijgt 
dit minder aandacht dan het verdient. Hier wordt ook 
naar verwezen door Minister van Engelshoven1  in 

haar kabinetsreactie op het IBO. Volgens haar is het 
oorspronkelijke doel van internationalisering ‘het 
opdoen van internationale en interculturele’ vaar
digheden. Er ontbreekt echter kennis over hoe men 
het beste interculturele vaardigheden op kan doen, 
waardoor het niet duidelijk is of wij met onze sterk 
geïnternationaliseerde studentenpopulatie, deze 
meerwaarde ook daadwerkelijk creëren2.

De waarde van internationalisering

Internationalisering en variëteit aan perspectieven is 
kwaliteit bevorderend
Een vaak genoemd argument voor internationalise
ring en het creëren van een international classroom is 
dat dit de variëteit aan perspectieven in een klaslo

Waardevol inter
nationaliseren

Discussie 

Internationalisering, de meerwaarde ervan en de vraag over hoe 
we het doen zijn niet alleen van fundamentele invloed op ons 
hoger onderwijs, maar ook op bijvoorbeeld onze internationale 
economie, handelsrelaties en onze internationale positie in de 
wetenschap. Met dit artikel hoopt de LSVb de aandacht weer op 
deze punten te vestigen en de vraag te beantwoorden wat de 
waarde van internationalisering is dan wel kan zijn.

Door Noor Jaarsma

Noor Jaarsma 
is beleids
medewerker 
van de Lande
lijke Studen
tenvakbond
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kaal verhoogt. Deze variëteit aan perspectieven wordt 
verondersteld van positieve invloed te zijn op de 
leerpotentie van een klas, omdat leerlingen of studen
ten elkaars perspectief leren kennen waardoor hun 
blik wordt verbreed. De LSVb ziet internationalisering 
 mits op een waardevolle manier ingezet – ook als 
competentieontwikkeling en als mogelijkheid kennis 
en inzicht te verkrijgen in culturele diversiteit.  

In het hoger onderwijs zijn er studenten die zich 
storen zich aan de eenzijdigheid van hun opleiding, 
bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan diversiteit of 
door de duidelijke nadruk op het westerse perspec
tief. Aan deze ervaren eenzijdigheid van de opleiding 
moet aandacht besteed worden, omdat dit kan leiden 
tot een gevoel van uitsluiting bij studenten die deze 
ervaring hebben en ook omdat diverse perspectieven 
in het onderwijs van significant belang zijn voor de 
kwaliteit van onderzoek en onderwijs3.  

Behalve dat een diverse samenstelling van een klas 
leidt tot een verhoogde leerpotentie en kwaliteit van 
het onderwijs, leren leerlingen of studenten ook om te 
gaan met elkaars verschillen. Dit is een competentie 
die niet alleen van belang is voor de internationale 
werkomgeving waarin iemand zich op latere leeftijd 
wellicht zal begeven, maar kan ook al op jonge leeftijd 
van pas kan komen. Kinderen en jongvolwassenen 
leven in dezelfde geglobaliseerde samenleving als 
volwassenen en hebben net zo goed te maken met de 
gevolgen daarvan.  

Het creëren van een variëteit aan perspectieven vindt 
niet alleen binnen een internationale context of een 
international classroom – plaats, ook een national 
classroom biedt deze diversiteit. Mensen zijn niet in 
te delen in één categorie omdat er verschillende ach
tergrondkenmerken zijn die met elkaar samenhangen 
en van invloed zijn op elkaar. Het is van belang om 
in alle lagen van het onderwijs deze variëteit aan 
perspectieven te benutten en om te leren van elkaars 
verschillen, zodat kinderen al vanaf een jonge leeftijd 
zich in elkaars verschillen kunnen verplaatsen. Dit 
vraagt wel om samenhangend internationaliserings
beleid en afstemming tussen verschillende fases in 
het onderwijs. 

Internationalisering zorgt voor toegankelijkheid en 
verbinding in de samenleving 
Momenteel heerst de zorg dat de tweedeling tussen 
praktisch en theoretisch opgeleiden wordt versterkt 
doordat theoretisch opgeleiden zich steeds vaker 
internationaal oriënteren, terwijl dit bij praktisch 
opgeleiden minder gebeurt. Ook de komst van het 
tweetalig onderwijs, waarbinnen middelbare scholen 
vaak aankomende leerlingen selecteren, draagt bij 
aan de toename van deze tweedeling. Hierbij is de 
veronderstelling dat kinderen van praktisch opgeleide 
ouders zich minder snel aanmelden voor tweetalig 
onderwijs, bijvoorbeeld omdat de extra belasting en 

selectieprocedure die bepaalde scholen soms hante
ren, een afschrikkende werking heeft.

Ook hierom is het belangrijk dat internationalisering 
en het in aanraking komen interculturele vaardighe
den tot alle typen onderwijs doordringt. Dit kan ertoe 
bijdragen dat de gehele Nederlandse samenleving 
sterker met elkaar verbonden raakt.

Internationalisering bereid voor op de gegloba-
liseerde wereld
Al op vroege leeftijd hebben kinderen te maken met 
de gevolgen van globalisering. Wereldwijde vraag
stukken vragen om samenwerking over grenzen heen 
en internationalisering is daarmee ook van econo
misch belang voor Nederland. We zijn immers een 
op de wereldgerichte kenniseconomie, en om onze 
huidige koppositie te behouden zijn nieuwe genera
ties Nederlanders nodig die beschikken over stevige 
interculturele vaardigheden. Dit is een voorwaarde om 
het eenvoudig en effectief te kunnen verplaatsen in 
het internationaal economische, culturele en politieke 
verkeer. Om dit te bereiken moeten we het hebben 
over de vraag hoe internationaliseringsbeleid het 
beste kan bijdragen aan kwaliteit bevorderend leren 
en de verbinding in de samenleving.

Politieke risico’s
Momenteel is er een aantal ontwikkelingen dat van 
positieve invloed kan zijn op waardevolle internatio
nalisering. Via het wetsvoorstel taal en toegankelijk
heid wordt bijvoorbeeld strenger toezicht gehouden 
op het taalbeleid van opleidingen. Als dit wetsvoorstel 
wordt aangenomen door de Eerste Kamer, moe
ten opleidingen die meer dan tweederde van hun 
opleiding in een andere taal verzorgen toestemming 
van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO) krijgen voor het verzorgen van de opleiding 
in een andere taal. De LSVb hoopt dat dit leidt tot een 
betere onderbouwing van de meerwaarde van inter
nationalisering voor de kwaliteit van het onderwijs, 
maar signaleert ook een aantal risico’s voor waarde
volle internationalisering. 

Het aantonen van het meerwaardecriterium is een 
stap in de goede richting. Deze maatregel benadrukt 
nogmaals het belang van het voeren van de discussie 
over wanneer internationalisering een meerwaarde is 
voor opleidingen. Deze meerwaarde voor de kwali
teit van een opleiding kan op meerdere manieren 
beargumenteerd worden. Ook is het belangrijk dat er 

Het is van belang om in alle lagen 
van het onderwijs de variëteit aan 
perspectieven te benutten en om te 
leren van elkaars verschillen
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duidelijke afspraken worden gemaakt met de NVAO 
over hoe het meerwaardecriterium in de praktijk 
beoordeeld wordt. 

Binnen het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid 
ziet de LSVb onvoldoende maatregelen gericht op de 
diverse instroom van studenten niet afkomstig uit de 
economische Europese regio, de niet EERstudenten. 
De LSVb ziet maatregelen die de diversiteit van de 
instroom van studenten juist vermindert. Er wordt 
bijvoorbeeld geregeld dat er een minimum kostendek
kend collegegeld komt voor niet EERstudenten. De 
LSVb begrijpt niet waarom er geen maximum wordt 
gesteld aan het collegegeld en maakt zich zorgen 
over wat dit zal betekenen voor de diversiteit van de 
instroom van niet EERstudenten. 
Een hoger collegegeld zal ertoe leiden dat er voor
namelijk veel rijkere studenten naar Nederland 
komen. Naast dat dit de toegankelijkheid voor minder 

kapitaalkrachtige studenten ondermijnt, zal dit ook de 
sociaaleconomische diversiteit van de international 
classroom doen afnemen. Deze diversiteit vormt juist 
één van de voorwaarden voor waardevolle internatio
nalisering. Bovenop het hogere collegegeld, wordt via 
het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid ook geregeld 
dat er extra kosten in rekening gebracht worden voor 
diplomawaardering. Internationale studenten kunnen 
worden verplicht om 100 euro te betalen voor de waar
dering van hun diploma of taaltoets. 
Ten slotte maakt de LSVb zich grote zorgen over de 
numerus fixus voor enkel het anderstalige gedeelte 
van een onderwijstrack. Dit voorstel dreigt erin te 

resulteren dat verschillende groepen studenten van 
elkaar worden gescheiden. Zowel Nederlandse als 
internationale studenten, die geselecteerd zijn op 
basis van bijvoorbeeld een hoger cijfergemiddelde, 
worden samen in een anderstalige track geplaatst. 
Terwijl eerstegeneratiestudenten, studenten met een 
functiebeperking en studenten met een migratieach
tergrond vanwege zelfselectie een grotere kans heb
ben om de Nederlandstalige track te moeten volgen. 
De LSVb vreest dat er hierdoor een kwaliteitsverschil 
zal ontstaan tussen de verschillende tracks en dat 
zowel de toegankelijkheid als de diversiteit binnen de 
hoger gewaardeerde Engelstalige track af zal nemen. 

Concluderend 
Terug naar het begin van dit artikel, de LSVb vindt 
het problematisch dat kennis ontbreekt over hoe 
men het beste interculturele vaardigheden op kan 
doen, waardoor het niet duidelijk is of wij met onze 
sterk geïnternationaliseerde studentenpopulatie, de 
meerwaarde van internationalisering daadwerkelijk 
creëren.4 De LSVb concludeert dat waardevolle inter
nationalisering in ieder geval gepaard zou moeten 
gaan met een diverse instroom en noodzakelijkerwijs 
dus ook met een adequate toegankelijkheid. De LSVb 
maakt zich zorgen over de genoemde maatregelen uit 
het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid omdat deze 
een risico vormen dat deze belangrijke uitgangspun
ten niet gegarandeerd zijn.    
De LSVb vraagt zich af, mocht het wetsvoorstel taal en 
toegankelijkheid aangenomen worden, welke maatre
gelen er mogelijk zijn om de geschetste risico’s die de 
maatregelen met zich meebrengen, tegen te gaan of 
op z’n minst te beperken. 

Daarom moet de discussie gevoerd worden over hoe 
internationalisering de meeste waarden geeft aan ons 
hoger onderwijs, en ook hoe wij ervoor kunnen zorgen 
dat het hoger onderwijs voor internationale studenten 
toegankelijk en divers blijft. 
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noodzakelijkerwijs dus ook met 
een adequate toegankelijkheid



s d u  u i t g e v e r s 11

Ieder onderwijsbestel in de wereld kent selectie. Ieder 
mens is daarmee in het leven geconfronteerd. Vertraag-
den, afvallers en uitvallers vormen samen een overgrote 
meerderheid. Dus slechts een kleine minderheid is nooit 
zichtbaar object van selectie geweest. De bedoelingen 
van selectie zijn nobel: aansporen tot meer inspan-
ningen, richting geven aan opleiding volgens talent, de 
waarde van diploma’s behouden. Maar werkt selectie 
ook in deze richtingen?

Betrokkenen zullen immers de resultaten van selectie 
alleen dan aanvaarden, indien zij tot het oordeel komen, 
dat de selectie tenminste een van de drie genoemde 
bedoelingen heeft gerealiseerd. Zo niet, dan blijft als 
nasmaak een onbevredigd rechtsgevoel.

We weten, dat schoolprestaties mede zijn beïnvloed 
door wat leerlingen thuis meemaken. Niet in elk milieu 
draagt het gezin bijvoorbeeld bij aan taalvaardigheid. 
Niet in elk gezin vindt vorming plaats. Onderwijs 
dat gericht is op verwezenlijking van gelijke kansen 
probeert daarom talent te doen ontplooien, onafhan-
kelijk van huiselijk milieu. Dat lukt in het algemeen 
maar matig. Wel neemt ouderlijk milieu als bepaler 
van schoolprestaties af  met de leeftijd. Daarom is al 
een halve eeuw in ons land gepleit voor verschuiving 
van selectie in het voortgezet onderwijs naar een later 
moment.

Het meest uitdrukkelijk door minister Jos van Keme-
nade die in het kabinet Den Uyl van 1973 tot 1977 als 
hoogleraar in de onderwijssociologie de onderwijspor-
tefeuille bekleedde. Hij ontwikkelde de middenschool, 
waardoor selectie in het voortgezet onderwijs vier jaar 
voor iedereen werd uitgesteld. Hoon was zijn deel. Heel 
handig was de aanpak niet. De robuustheid van het 
voorstel paste niet bij de kleinen stapjes aanpak in het 
vaderlandse onderwijsbeleid.

Zijn effectiviteit in de betekenis van realisatie schoot te 
kort. Natuurlijk is het gemakkelijk praten na 45 jaar. Nu 
zijn we allen kien op de framing van een vraagstuk. Nu 
weten we, dat het sprokkelen van draagvlak cruciaal 
is. Maar het kabinet Den Uyl werd door zijn voorman 
Joop niet getraind in behoedzame framing of zorgvuldig 
sprokkelen. Het kabinet ging voor de hoofdprijs; en het 
moest snel. En de briljante onderwijssocioloog- minister 

werd meegenomen in die stijl. Kenmerkend is, dat het 
Nederlands Genootschap van Leraren 75 procent van 
zijn leden op de been wist te krijgen in een woedende 
demonstratie tegen de voorgestelde middenschool.

Het is, ook nu, eigenlijk niet in te zien waarom latere 
selectie een uitsluitend links idee zou zijn. Natuurlijk is 
het ook in het liberalisme en het  bijzonder onderwijs 
een hoofdpunt van aandacht al het talent te ontwik-
kelen. Natuurlijk behoeft het bottom up karakter van de 
besturing van het onderwijsbestel niet te wijken, als je 
later selecteert.

In 2019 bracht de Onderwijsraad onder de titel Doorge-
schoten Differentiatie een advies uit, waarin opnieuw 
een pleidooi voor latere selectie is opgenomen. Een 
groot aantal onderwijsorganisaties verenigde zich in 
een voorstel in 2019, waarin het zelfde stond. Het cul-
tureel erfgoed van Van Kemenade is dus springlevend. 
Dat moet voor wie hem lief heeft een troost zijn, nu hij 
kortelings is overleden. Van Kemenade had in 1973 
Macchiavelli niet gelezen, die al pleitte voor aandacht 
voor opportunita, nu zouden we zeggen momentum. In 
1981 wel. Wijzer en behoedzamer was hij in zijn tweede 
periode als minister. Tragisch dat hij eigenlijk geen 
tweede kans kreeg.

De middenschool is een mooi voorbeeld van een respec-
tabele grondgedachte, die door een ontijdige uitwerking 
en een onwelwillende politieke dialoog voor lange tijd 
kansloos werd. Is het nu geen tijd om over de eigen 
schaduw heen te springen. Hoger onderwijs zou een 
betrouwbare want belanghebbende bondgenoot behoren 
te zijn. Immers, ieder niet of te laat ontplooid talent is 
een verliespost voor de samenleving. En selectie die 
te vroeg plaatsvindt, reproduceert milieuverschillen,  
selecteert dus verkeerd, een dubbele verliespost  omdat 
daardoor ook vijandigheid in de samenleving groeit. Ook 
de nu bejubelde Thomas Piketty noemt de verwezenlij-
king van gelijke kansen in het onderwijs, waaronder de 
hier bepleitte vertraging van selectie een topprioriteit. 

Roel in ’t Veld,
bijzonder hoogleraar bestuurskunde

De tragiek van te vroege ideeën

Column
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Management

Het succes of falen van een bedrijf of instel-
ling wordt maar al te vaak toegeschreven 
aan het leiderschap in plaats van aan een 
complex samenspel van factoren. In het 

hoger onderwijs is het niet anders. Dit mondt uit in 
een krampachtige zoektocht naar die ene authentieke, 
charismatische, transformationele en vooral resul-
taatgerichte onderwijsbestuurder die de instelling 
vooruit kan stuwen in de vaart der volkeren. Maar 
elke situatie vraagt weer om andere specifieke leider-
schapsvaardigheden. In welke fase van ontwikkeling 
bevindt de onderwijsorganisatie zich? Welke doelen 
dienen te worden nagestreefd en hoe zouden deze 
moeten worden gerealiseerd? 
 
Loopt alles op rolletjes en naar wens van alle betrok-
kenen dan wordt gesproken over ‘effectief leider-
schap’. Maar wanneer ben je als onderwijsmanager 
of bestuurder effectief?  Om deze cruciale vraag goed 
te beantwoorden ontrafelen we in dit artikel de term 

‘effectief leiderschap’. Een term die te pas en te onpas 
wordt gebruikt, maar alleen waarde heeft in relatie 
tot al dan niet behaalde doelstellingen en resultaten. 
Wij stellen in het vervolg van dit artikel vier ver-
schillende doelen centraal met het daarbij horende 

Wandelen als 
Mandela

Effectief leiderschap als vraagstuk 
binnen het hoger onderwijs

Hoge bomen vangen veel wind. Aandeelhouders van slecht 
presterende bedrijven offeren de hoogste baas, het voetbalteam 
dat dreigt te degraderen gaat op zoek naar een nieuwe coach. Waar 
het wel goed gaat wordt de rol van het leiderschap geïdealiseerd 
en worden zakken gevuld. Ook in het onderwijs is sprake van 
hooggespannen verwachtingen dan wel diepe teleurstelling als 
het gaat om de rol van het management. Hoe schatten we de rol 
van het leiderschap op juiste waarde? Tijd voor meer verdieping.

Door Peter Bos en Kazimier Helfenrath

Peter Bos 
en Kazimier 
Helfenrath zijn 
docent-on-
derzoekers bij 
het Lectoraat 
Dynamische 
talentinterven-
ties van Fontys 
Hogeschool 
HRM en Psy-
chologie.

Vier vragen
Stel dat je voor jouw organisatie iemand moet 
aanstellen om…
1.	 	…financieel	gewin	te	bewerkstelligen…
2.	 	…talentonwikkeling	bij	medewerkers	te	

stimuleren…
3.	 	…mensen	te	betrekken	bij	de	missie,	visie	

en doelstellingen van de organisatie…
4.	 	…innovatie	binnen	de	organisatie	te	

stimuleren…
…wie	zou	je	dan	kiezen	en	waarom?
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Verdient u ook een standbeeld als leider? Walk the talk!

leiderschapsgedrag om deze doelen te realiseren. 
Deze doelen zijn afgeleid van onze workshop ‘Visie op 
Leiderschap’ welke wij de afgelopen jaren vele malen 
hebben verzorgd. Aan de hand van vier vragen kozen 
de deelnemers aan de workshops bekende leiders als 
voorbeeld van wat effectieve leiders zouden zijn. 

Financieel gewin
Leiders die genoemd worden als effectief voor finan-
cieel gewin zijn Bill Gates, Donald Trump en Richard 
Branson. De argumentatie betreft voornamelijk een 
cirkelredenering: ‘Bill Gates heeft veel geld, dus hij 
zal wel wat goed doen op financieel gebied.’ Dit type 
redenering leert ons weinig over de manier waarop 
financieel gewin bewerkstelligd wordt, maar is wel 
het bewijs dat we resultaten snel toeschrijven aan de 
leider. Inhoudelijker is het argument waarbij gesteld 
wordt dat bijvoorbeeld Trump een hoog ‘my way or the 
high way’-gehalte heeft. Veel deelnemers zeggen dat 
leiders ‘een strakke lijn’ moeten hanteren om finan-
cieel gewin te bewerkstelligen. De taak van de geld 
minnende leider is daarbij om vastberaden zijn of haar 
doel voor ogen te houden. Wat in de weg staat moet 
geëlimineerd worden. 
Kennelijk vinden we het voor financieel gewin van 
belang dat leiders over lijken gaan. Maar wat is de 
reden dat we financieel gewin koppelen aan ellebo-
genwerk? Hoewel leiders in tijden van crisis moeilijke 
maatregelen moeten durven nemen, merken veel deel-
nemers tegelijkertijd op dat leiders die altijd voor een 
‘over mijn lijk’-strategie kiezen, op de lange termijn veel 
schade veroorzaken. Veelal wordt het vertrouwen van 
relaties geschaad, met als gevolg dat talent wegvloeit 
uit de organisatie en trouwe klanten afhaken. 
Een wezenlijk andere strategie wordt gevoerd door 
leiders als Richard Branson of Ingvar Kamrad . Dit type 
leider ziet ‘een gat in de markt’. Zo zag Branson kans 

om de vluchtenmarkt te veroveren met een low budget 
strategie en dacht Ikea voorman Ingvar Kamrad aan 
betaalbare meubelen in iedere huiskamer. Echter, het 
zien van kansen is niet genoeg. Leiders moeten ook het 
lef hebben hun ideeën te verwezenlijken en de ‘drive’ 
voelen hun idee uit te laten groeien tot iets groots. 

Marcel	Wintels,	ondernemer,	bestuurder	
en	politicus,	is	diverse	malen	aangesteld	
om onderwijsinstellingen te redden van 
de	financiële	ondergang.	Bekend	is	het	
voorbeeld	hoe	hij	orde	op	zaken	stelde	
binnen	mbo-instelling	Amarantis.	Wintels:	
“Ik	schrok	enorm	van	wat	ik	aantrof	(…).	Zelf	
heb	ik	mij	volledig	geconcentreerd	op	de	
reddingsactie	om	de	organisatie	en	de	daartoe	
behorende	onderdelen	weer	perspectief	te	
geven.”	Opvallend	is	dat	Wintels	de	weg	naar	
financiële	verbetering	niet	per	se	insloeg	
door uitsluitend te snijden in de organisatie. 
“Verschil	in	onderwijskwaliteit	wordt	niet	
gemaakt	door	efficiency,	schaalvoordelen	
of	bestuurlijke	krachtenbundeling.	Wel	
door	goede	docenten,	betrokkenheid	en	
eigenaarschap.	En	door	de	nodige	aandacht	
voor	ethisch	en	moreel	juist	handelen.	(…).	
De	kracht	van	een	(h)echte	gemeenschap.”	
Met	andere	woorden:	financiële	gezondheid	
vraagt	om	een	duidelijke	visie	over	de	weg	
daar	naartoe.	Volgens	Wintels	moeten	
onderwijsinstellingen	bijvoorbeeld	niet	al	te	
groot	zijn:	“Moet	de	omvang	van	een	school	
eigenlijk	niet	zodanig	zijn	dat	iedereen	met	
gezond	verstand	kan	zien	of	een	school	er	
goed	of	slecht	voorstaat?”
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Talentontwikkeling
Welke leiders stimuleren talentontwikkeling? Leiders 
als Joop van den Ende, Marc Lammers en Louis van 
Gaal worden hier genoemd. Allereerst vertonen deze 
leiders betrokkenheid bij hun medewerkers. Louis 
van Gaal zou dit het ‘totale mensprincipe’ noemen. 
Oftewel: niet alleen aandacht hebben voor de werk-
prestaties van je personeel, maar ook voor hen als 
persoon. Dit betekent dat je medewerkers moet leren 
kennen. Bijvoorbeeld door hen te vragen hoe het gaat 
of door te vragen waar medewerkers gelukkig van 
worden. De vervolgstap is dat leidinggevenden het 
talent van medewerkers opmerken. Zoals Joop van 
den Ende dit verwoordt: “Ik ruik, voel en zie of iemand 
talent heeft.” Kortom: leidinggevenden kunnen fun-
geren als ‘talentspotter’. Dit gaat hen gemakkelijker 
af naarmate zij beschikken over meer vakkennis. 
Vervolgens geven zij ruimte aan het talent om zich 
te ontwikkelen. Daarbij hoort het geven van duide-
lijke feedback. Het kan hierbij gaan om het uiten 
van waardering maar ook om ontwikkelingsgerichte 
feedback. Berucht is bijvoorbeeld het kladblokje van 
Joop van den Ende. Na afloop van ‘de Surpriseshow’ 
knoopte Van den Ende vaak een gesprekje aan met 
Henny Huisman. Hij confronteerde Henny dan, met 
kladblok in de hand, met wat goed ging én met ont-
wikkelpunten. 
Vooral de focus op sterke punten lijkt volgens velen 
belangrijk voor talentontwikkeling. Het meest beken-
de voorbeeld is hoe hockeycoach Marc Lammers zijn 
spits Sylvia Karres liet uitgroeien tot topscorer op het 
WK in Madrid. In het kort: door niet te focussen op de 
backhand van Karres, haar zwakke punt, maar door 
te focussen op haar kracht, de tip-in, bloeide Karres 
op. Door medewerkers de ruimte te geven hun sterke 
punten te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen 
groeit hun zelfvertrouwen en werkplezier. 

Missie, visie en doelstellingen
De vraag welke leider in staat is mensen te betrek-
ken bij de missie, visie en doelstellingen van de 
organisatie levert andere leiders op. Barack Obama, 
Martin Luther King, Nelson Mandela maar ook Adolf 
Hitler worden vaak genoemd. De laatste persoon 
levert uiteraard gefronste wenkbrauwen op. Toch was 
Hitler volgens deelnemers door middel van bevlogen 
speeches en het effectief inzetten van media in staat 
mensenmassa’s achter zich aan te krijgen. Met desas-
treuse gevolgen. Dit roept de vraag op of leiderschap 
een trucje is. Komt medewerkers betrekken bij een 

Nienke	Meijers,	voormalig	voorzitter	van	het	
college	van	bestuur	van	Fontys,	staat	voor	
dienend	leiderschap.	Haar	uitgangspunt	is	dat	
iedere	persoon	in	de	organisatie	leiderschap	
dient	te	vertonen.	Studenten	kunnen	dit	doen	
door	eigenaarschap	te	tonen	over	hun	eigen	
leerproces,	docenten	door	het	versterken	
van	een	krachtig	leerklimaat	voor	studenten.	
Voor	onderwijsbestuurders	ziet	Meijers	
een	dienende	rol:	“Onderwijsbestuurders:	
creëer	een	cultuur	waarin	docenten	en	
medewerkers	maximaal	kunnen	floreren.”	
Zij	pleit	daarbij	voor	veel	professionele	
ruimte	en	onderwijsbestuurders	die	op	
hun	handen	durven	te	zitten.	Dienend	
leiderschap	dient	volgens	Meijers	niet	alleen	
de	onderwijsprofessional,	maar	ook	de	
onderwijsinstelling	en	de	maatschappij	als	
geheel:	“Een	onderwijsorganisatie	kan	pas	
echt	adaptief	reageren	op	de	ontwikkelingen	
in de samenleving als er vanuit dienend 
leiderschap	gestuurd	wordt.”	

Samenwerken in teams die de ruimte krijgen zelf hun agenda te bepalen leidt tot de beste resultaten.
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missie, visie en doelstellingen neer op werken aan 
een sterke retoriek? 
Goed kunnen spreken lijkt inderdaad zijn voordeel te 
zijn. Obama, Luther King en Mandela worden immers 
vaak geroemd als welbespraakte charismatische 
persoonlijkheden. De vraag is echter hoe dit charisma 
ontstaat. Charisma betekent letterlijk: ‘in de gunst van 
God staan’. Het lijkt er op dat dit type leider van nature 
iets unieks en begenadigds heeft. Toch is dat slechts 
ten dele waar. Een leider is namelijk charismatisch bij 
de gratie van zijn of haar volgers. Ontstaat twijfel over 
een gekozen koers en wankelt het vertrouwen dan 
kan het charisma als sneeuw voor de zon verdwijnen. 
Om volgers te krijgen is goed spreken niet genoeg. 
Wat je aan volgers te vertellen hebt moet appelleren 
aan een hoger doel. Mensen willen ergens hun bed 
voor uitkomen. Leiders doen daar een beroep op. 
Nelson Mandela kon dat als geen ander doordat zijn 
levenswandel volledig congruent was met zijn bood-
schap. Mandela zei niet alleen dat Zuid-Afrikanen 
moesten zoeken naar verzoening, hij liet het zien. 
Ook na zijn jarenlange gevangenschap. Walk the talk. 
Dit type leiderschap maakt volgens velen indruk en 
draagt bij aan de geloofwaardigheid van de leider.  
 

Innovatie
Een ander type leider dat goed scoort op het vlak van 
innovatie, is Braziliaans ondernemer Ricardo Semler. 
Hij is de CEO en hoofdeigenaar van Semco	SA, een 
bedrijf dat vooral bekendstaat vanwege zijn radicale 
vorm van industriële	democratie en corporate re-engi-
neering. Hij wordt gewaardeerd om zijn ondernemer-

schap en bedrijfsfilosofie. Semler is ervan doordrongen 
dat innovatie gebaat is bij ruimte en een lege agenda. 
Om die reden geeft hij zijn teams alle ruimte om eigen 
keuzes te maken, met bloeiende innovatie tot gevolg.

Conclusie
Het mag duidelijk zijn dat bij verschillende doelstel-
lingen verschillend leiderschap wordt gevraagd. Dit 
geldt uiteraard ook binnen het hoger onderwijs. Effectief 
leiderschap begint  niet met de vraag wat leiderschap 
is, maar door je af te vragen wat je wil dat wordt bereikt. 
Wat moet het leiderschap de onderwijsinstelling bren-
gen? En vervolgens: is de organisatie zó ingericht is dat 
het gewenst leiderschap daarin voldoende ruimte krijgt 
om de beoogde resultaten te kunnen behalen? Wanneer 
een manager op papier verantwoordelijk is voor talent-
ontwikkeling en vervolgens zeventig mensen moet aan-
sturen, dan komt daar in de praktijk natuurlijk weinig 
van terecht. Dus onderwijsbestuurders doe als Nelson 
Mandela: walk the talk en  practice what you preach.
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Hoe	zorg	je	er	als	universiteit	voor	dat	het	
vrije	woord	gewaarborgd	wordt?	Carel	Stoker	
weet	daar	alles	van.	Als	rector	magnificus	
van	de	Universiteit	Leiden	staat	Stoker	pal	
voor	de	vrijheid	van	meningsuiting.	Hij	
werkt	dagelijks	aan	een	werkklimaat	waarin	
wetenschappers	hun	visie	durven	delen.	Ook	
als	die	ongebruikelijk	is.	Een	docent	aan	de	
Universiteit	Leiden	zegt	over	Stoker:	“Knap	
dat	hij	zo’n	kruiwagen	met	kikkers	die	alle	
kanten	opspringen,	überhaupt	in	beweging	
weet	te	houden	en	er	ook	nog	een	selling 
point	van	maakt.”	Volgens	Stoker	moet	ieder	
personeelslid	de	vrijheid	voelen	zijn	of	haar	
visie te delen. Onder de voorwaarde dat er 
gelegenheid	is	voor	weerwoord.	“Wie	onzin	
verkoopt,	gaat	vanzelf	kopje	onder	in	het	
debat”,	aldus	Stoker.	Er	zijn	tal	van	voorbeelden	
te	geven	waarin	hij	heldhaftig	opkomt	voor	de	
mening	van	zijn	personeelsleden,	ongeachte	
de	inhoud	van	hun	standpunten.	Stoker	
nodigt	zijn	medewerkers	uit	de	visie	van	de	
universiteit	te	omarmen.	“Schuw	de	knallende	
debatten	niet	(…).	Tegenstellingen	moet	je	
opzoeken,	niet	maskeren.”

Als	er	iemand	is	die	graag	heilige	huisjes	
omver	schopt	dan	is	het	Henk	Hagoort.	
Als	omroepbestuurder	nam	hij	het	
omroeplandschap	volledig	op	de	schop.	Als	
onderwijsbestuurder	bij	Windesheim	gaat	
Hagoort	niet	minder	rigoureus	te	werk.	Bij	zijn	
aanstelling	had	hij	meteen	door	wat	er	moest	
gebeuren:	studenten	zouden	voortaan	zelf	
het	tempo	van	hun	studie	moeten	bepalen,	
het	bindend	studieadvies	kon	de	prullenbak	
in en ‘onderwijs	on	demand’ zou voortaan 
centraal	staan.	Mogelijk	hangt	Hagoort’s	
visie	samen	met	zijn	weerstand	tegen	het	
huidige	onderwijs.	“Het	onderwijssysteem	
in	Nederland	is	de	afgelopen	decennia	
nauwelijks	veranderd,	het	is	nog	steeds	
ingericht	als	een	negentiende-eeuwse	
leerfabriek	waar	studenten	op	de	lopende	
band	worden	gezet.”	Met	het	stevig	poneren	
van	zijn	visie	probeert	Hagoort	het	onderwijs	
te	sturen	in	de	door	hem	gewenste	richting.
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Onderwijs

Op donderdag 12 maart kondigden hoge-
scholen en universiteiten aan voorlopig 
geen fysiek onderwijs meer te verzor-
gen als gevolg van de coronacrisis. Onmid-

dellijk ontstond een grote vraag naar expertise en 
faciliteiten op het gebied van online onderwijs. Veel 
instellingen hebben zelf expertise en faciliteiten in 
huis, maar de schaal waarop hier tijdens de coronacri-
sis gebruik van gemaakt zou worden, was veel groter 
dan gebruikelijk.
Dit deed de VSNU, de Vereniging Hogescholen, SURF, 
het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en 
het ComeniusNetwerk besluiten de Vraagbaak Online 
Onderwijs te starten (communities.surf.nl/vraagbaak-
online-onderwijs). Deze online plek op SURF Commu-
nities biedt voor iedereen in het hoger onderwijs een 
platform om kennis op te halen en te delen. Met dit 
initiatief hopen de partners de beschikbare expertise 
en faciliteiten zo goed mogelijk te benutten voor zo 
lang als de crisis duurt.   

Johanna de Groot (Versnellingsplan), Annette Peet 
(SURF) en Marian Kat-de Jong (Versnellingsplan, 
Avans Hogeschool, en ComeniusNetwerk) managen 
gezamenlijk de Vraagbaak. “Het doel is kennisdeling 
tussen instellingen te organiseren”, vertelt Annette 
Peet. “Veel mensen zijn op zoek naar informatie over 
hoe je online onderwijs verzorgt, dat zie je aan de 
activiteit op social media en binnen de netwerken. 
Voor hen is het dan fijn dat er overkoepelend, vanuit 
een centraal punt, regie gevoerd wordt.” 

Johanna de Groot: “Wij brengen alle relevante exper-
tise en netwerken bij elkaar. Meteen nadat het besluit 
was gevallen dat instellingen geen onderwijs op 
locatie meer zouden geven, kwamen er veel vragen 
over online onderwijs binnen bij de VSNU en de VH. 
Heel diverse vragen over beleid, tooling en praktische 
oplossingen. Wij realiseerden ons dat er behoefte 
zou zijn kennis en ervaringen te delen. Vanuit het 
Versnellingsplan en SURF is toen besloten een cen-

Leren en delen in 
de snelkookpan

Vraagbaak Online Onderwijs

Als gevolg van het stilzetten van het fysieke onderwijs vanwege 
de coronacrisis hebben diverse partijen besloten de krachten 
te bundelen en een landelijk coördinatiepunt te vormen voor 
kennisuitwisseling en ondersteuning bij online onderwijs: 
Vraagbaak Online Onderwijs. 

Door Charlotte Heystek 

Charlotte 
Heystek is 
communica-
tieadviseur bij 
SURF.
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traal punt te creëren. Het streven is via de Vraagbaak 
Online Onderwijs de belangrijkste informatie bij 
elkaar te brengen en via onze webinars te ontsluiten.”

Eerste behoeften 
Instellingen moesten in rap tempo omschakelen. 
Annette Peet: “Ik zie dat instellingen heel hard werken 
aan het organiseren van informatie voor docenten. 
Overal ontstaan toolkits, vragenuurtjes en magazi-
nes. Er zijn ook instellingen die docentenondersteu-
ningsteams inzetten. Dit alles help instellingen om 
snel te kunnen schakelen.” 
De samenwerking voor de vraagbaak was voor de VH, 
VSNU en SURF vanzelfsprekend: de drie organisaties 
werken sinds eind 2018 samen in het Versnellings-
plan Onderwijsinnovatie met ICT, een landelijk pro-
gramma om de kansen van digitalisering in het hoger 
onderwijs te benutten. Met dank aan het Versnel-
lingsplan kon snel worden geschakeld  en een groot 
netwerk aangeboord worden.  
Een van de zones van het Versnellingsplan is de 
zone Faciliteren en professionaliseren van docen-
ten, gericht op het ondersteunen van alle docenten 
in het hoger onderwijs in het gebruik van ICT om hun 
onderwijs beter te maken. Marian Kat-de Jong, verbin-
der van de zone, was dan ook snel betrokken bij het 
initiatief voor de vraagbaak: “Docenten moeten nu in 
razend tempo professionaliseren, nieuwe vaardighe-
den en competenties opdoen, en leren werken in een 
nieuwe omgeving. Daarnaast moet iedereen een nieu-
we manier van samenwerken met collega’s vinden. 
Al met al is de leercurve steil en de eerste weken zit 

iedereen in de overlevingsstand. In eerste instantie is 
het de vraag hoe je je lessen en colleges zo snel en zo 
goed mogelijk online krijgt. Uiteindelijk hopen we, ook 
vanuit het werk en oogpunt van de zone, dat we gaan 
naar: ‘hoe kan ik met behulp van ICT kwalitatief goed 
onderwijs verzorgen?’” 

Toetsing en tooling 
Een van de problemen waar instellingen tegenaanlo-
pen is het afnemen van toetsen. Peet: “Juist in deze 
periode van het jaar is dat een issue. Instellingen 
zoeken serieus naar mogelijkheden op afstand te kun-
nen toetsen; er wordt veel getest met online procto-
ring (surveilleren op afstand). Instellingen delen hun 
ervaringen en uitkomsten van tests met elkaar. Ook 
hierbij vinden ze het heel fijn dat dit centraal gebeurt. 
Mensen zijn zich ook aan het verdiepen in het toetsen 
op andere manieren, neem een take-home tenta-
men, zonder dat het te veel van de docenten vraagt. 
We verwachten dat de kennis hierover snel zal groei-
en dankzij de gezamenlijke inzet.”  

“Docenten moeten in razend 
tempo professionaliseren, nieuwe 
vaardigheden en competenties 
opdoen, en leren werken in een 
nieuwe omgeving”
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De Groot: “Voor digitaal toetsen zitten we in een inno-
vatiefase waarin we nog niet zover zijn dat we met 
gemak duizenden studenten op afstand betrouwbaar 
tentamens kunnen laten maken. Zowel de expertise-
opbouw en de daadwerkelijke technologie is nog niet 
zover. We moeten de technologie nog opschalen en op 
grote schaal testen. Maar je zult zien dat de huidige 
situatie daar wel een enorme boost aan zal geven. In 
samenwerking met de mensen met kennis en de 
instellingen die vooroplopen op dit gebied, kunnen we 
deze sprint in goede banen leiden en het met elkaar 
op orde krijgen.” 

Implicaties voor de lange termijn 
“Ik vermoed dat er op de langere termijn aandacht 
komt voor twee zaken”, verwacht Johanna de 
Groot. “Een daarvan betreft privacy- en security issues 
die bepaalde tools met zich meebrengen. Iedereen 
moet nu snel een oplossing hebben, maar we moeten 
bedenken dat we daar op de langere termijn goed naar 
moeten kijken. We zullen hierover collectief afspra-
ken  moeten maken met leveranciers. Het tweede 
aandachtspunt is digitale didactiek. Goed digitaal 
onderwijs is niet simpelweg het omzetten van je 
gebruikelijke onderwijs naar een digitale variant. Mijn 
verwachting is dat veel instellingen en docenten hier 
meer informatie over willen hebben. Hier is een rol 
weggelegd voor de zone Docentprofessionalisering.”   
 
Kat-de Jong: “Ik maak me zorgen over de groep 
docenten die nu geen goede ervaringen opdoen 
met het organiseren van online onderwijs. Denk 

bijvoorbeeld aan docenten waarbij de applicatie MS 
Teams vastloopt, de ondersteuning ontbreekt, of 
waar het realiseren van doelen complexer bleek dan 
van tevoren gedacht. Deze docenten zullen na deze 
ervaring nog minder genegen zijn om ICT in te zetten 
in hun dagelijkse praktijk. Vanuit onze positie is het 
onmogelijk daar vat op te krijgen; op instellingsniveau 
zijn mensen nodig die een brug kunnen slaan tussen 
techniek en didactiek. Gelukkig zie je al veel goede 
praktijk ontstaat zoals learning designers, instructi-
onal designers en ICTO-coaches. Hoe flexibeler we 
het onderwijs straks gaan inrichten, hoe meer het 
onderwijsontwerp teamwork wordt. Deze coronacrisis 
fungeert als een snelkookpan, straks moeten we gaan 
kijken wat goed ging, welke successen werden waar 
geboekt? Wat waren de succesfactoren en waar zaten 
de hiaten? Deze kennis er ervaringen moet tussen 
instellingen gedeeld worden, en daar kunnen we als 
zone een rol in pakken.” 

 
“Je ziet dat wat er nu gebeurt aan versnelling 
op online onderwijs”, vult De Groot aan, “alle zones van 
het Versnellingsplan raakt. In eerste instantie natuur-
lijk de zone Docentprofessionalisering, die daarom 
ook het meest actief betrokken is. Maar ook de 
zone Digitale (open) leermaterialen. Er zal een boost 
komen op de digitale leermaterialen en het verkennen 
van de verschillende mogelijkheden die daar zijn. Stu-
denten kunnen natuurlijk nog steeds een boek kopen, 
maar het is wel voordehandliggend dat als je interac-
tie zoekt met je studenten over het leermateriaal, je 
als docent gebruik maakt van digitale leermaterialen. 
Daarnaast wordt in de nieuwe werkelijkheid, waar alle 
onderwijs online plaatsvindt, allerlei data verzameld. 
Je kunt daar als docent of als opleiding mogelijk nut-
tige dingen mee doen. Dat raakt aan het werk van de 
zone Studiedata.

Door de gedwongen stap naar online onderwijs door 
de hele sector moeten we bekijken wat deze ultraver-
snelling nu voor het Versnellingsplan betekent. We 
willen daar na de coronacrisis zo goed mogelijk op 
voortborduren.” 

Veel vraag is er naar tools en software om 
het online onderwijs zo goed mogelijk in 
te richten. SURF helpt haar leden bij het 
aanbieden van digitaal onderwijs, waaronder 
via diverse videoconferencing voorzieningen. 
In samenwerking met een aantal leveranciers 
is extra capaciteit en ondersteuning op dit 
vlak beschikbaar.  Daarnaast loopt bij de SURF 
pilot Videobellen, die de mogelijkheid biedt 
om via de browser in groepen tot zes personen 
te video-vergaderen. Het is niet nodig om 
software te installeren, en is beschikbaar 
voor alle studenten en medewerkers van op 
SURF aangesloten instellingen. 

Daarnaast heeft SURF een uitgebreid 
overzicht gemaakt van tools en software. Op 
surf.nl/tools-voor-online-onderwijs is een 
overzicht van meer dan 170 tools beschikbaar, 
ingedeeld per toepassing, met de informatie 
over waar een tool verkrijgbaar is, of het 
open source is, en of het aan het juridisch 
normenkader voldoet. Ook in crisistijd blijft 
het voldoen aan de richtlijnen van de AVG 
belangrijk. 

“Hoe flexibeler we het onderwijs 
straks gaan inrichten, hoe meer 
het onderwijsontwerp teamwork 
wordt”
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Het afgelopen academisch jaar is er veel discussie 
ontstaan over selectieprocedures van opleidingen bin-
nen het hoger onderwijs. Niet alleen de validiteit en de 
kwaliteit van selectiecriteria, maar ook de rechtvaardig-
heid van selectie als verdeelmechanisme werd en wordt 
onder de loep genomen. Deze discussie kwam voor de 
LSVb als een donderslag bij een gitzwarte hemel. Sinds 
de invoering van selectie volgen rapporten en onderzoe-
ken over selectie en toegankelijkheid elkaar met hoge 
frequentie op. Yvonne Rouwhorst (winnaar van de LSVb 
Scriptieprijs 2017/2018), de Inspectie HO en Researchned 
verrichtten onderzoeken waaruit pijnlijk duidelijk werd 
wat er allemaal misgaat op het gebied van selectie. 
Rouwhorst hield diepte-interviews met de verantwoor-
delijken voor de selectieprocedures op 19 verschillende 
opleidingen. Haar resultaten logen er niet om. In de 
totstandkoming van selectieprocedures stonden de 
verantwoordelijken niet of nauwelijks stil bij waarom 
selectie eigenlijk nodig was voor een opleiding en wie 
ze dan hoopten te selecteren. Rouwhorst: “Explicite-
ring over wat een goede match dan is ontbreekt en als 
gesproken wordt over het belang van predictieve vali-
diteit volgt nauwelijks een antwoord over wat voorspelt 
moet worden, welke parameters gehanteerd worden en 
waarom juist dat van belang is.”

De Inspectie HO onderzocht dat sinds de invoering van 
selectie het aantal masters dat geen capaciteitsfixus 
heeft, maar wel selectie toepast, sterk is gegroeid. Daar-
naast toonde zij aan dat selectie ervoor zorgt dat bepaal-
de groepen, bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten, 
minder vaak doorstromen naar masters met selectie-
procedures. Deze bevindingen worden ook ondersteund 
door onderzoek uitgevoerd door Researchned. Uit hun 
onderzoek wordt duidelijk dat gehanteerde selectiecrite-
ria niet gekozen zijn met het oog op kansengelijkheid en 
nadelig zijn voor bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten 
en studenten met een migratieachtergrond. Een gevolg 
hiervan is een weinig diverse studentenpopulatie in 
selecterende opleidingen; geselecteerde groepen lijken 
steeds homogener te worden.
De boodschap die deze rapporten en onderzoeken met 
elkaar verbindt, is dat selectie de toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs vermindert en de kansenongelijk-
heid tussen groepen studenten vermeerdert. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de afgelopen 
tijd meerdere moties in de Tweede Kamer zijn aangeno-

men over dit onderwerp. Zo is de regering gevraagd om 
het aantal selectiecriteria te maximeren en wetenschap-
pelijk te onderbouwen. Ook is de regering gevraagd 
alternatieve verdeelmechanismes te onderzoeken die 
wel oog voor kansengelijkheid hebben. Tot slot is ook 
een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het 
verbod op te heffen op loting als selectie-instrument bij 
opleidingen met een capaciteitsfixus. De druk op de hui-
dige praktijk van selectie en de roep om een meer recht-
vaardige manier van selecteren wordt steeds groter. 
Van groot belang is stil te staan bij het onderscheid tus-
sen selectie bij opleidingen met een capaciteitsfixus en 
masteropleidingen die selecteren om de toelaatbaarheid 
van studenten te testen. Ten gevolge van een capaci-
teitsbeperking gebruikt de eerste groep selectie als een 
verdeelmechanisme. De tweede groep gebruikt selectie 
als een instrument om te toetsen of de student over 
voldoende inhoudelijke kennis beschikt om de vervolg-
opleiding te gaan doen. 
Maar is het daarvoor daadwerkelijk nodig om cv’s, cij-
ferlijsten en motivatiebrieven aan studenten te vragen, 
simpelweg om te controleren of de benodigde kennis is 
opgedaan voor de vervolgmaster in kwestie? 

Ten slotte de hamvraag die in de discussie over selectie 
en loting niet geschuwd mag worden: wat geeft recht op 
toegang tot het hoger onderwijs in Nederland? Is dat het 
behalen van je diploma of het behalen van je diploma 
met hoge cijfers? Heeft een student met een gemiddelde 
van een 8.5 meer recht op een master dan een student 
met een gemiddelde van een 7? Is de werkijver, de inzet 
en de passie van een student voor zijn of haar studie af 
te meten aan een cijfer? De LSVb vindt het niet en pleit 
dan ook voor ongewogen loting als verdeelmechanisme 
voor opleidingen met een capaciteitsbeperking. Een 
student met een cijfergemiddelde van een 6,5 heeft 
evenveel recht heeft op een master als een student met 
een  hoger cijfergemiddelde. Ook wanneer deze master 
een beperkt aantal plekken beschikbaar heeft. 

Dus politici, beleidsmedewerkers, instellingen en stu-
dentorganisaties: laten we de aankomende tijd aangrij-
pen om de toegang tot het hoger onderwijs in Nederland 
werkelijk rechtvaardig in te richten. 

Rens van Hoogdalem, 
Beleidsmedewerker onderwijs LSV

Selecteer rechtvaardig

Column
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Accreditatie

Aanleiding om met studenten te praten over 
accreditatie bestaat voldoende, denk aan de 
invoering van het nieuwe accreditatieka
der en de lopende discussie over een grote 

systeemwijziging. Studenten spelen een sleutelrol in 
het accreditatieproces. Het is daarom belangrijk dat 
deze rol wordt gemonitord en geëvalueerd. Bovendien 
is het streven naar verbetering een integraal onder
deel van kwaliteitszorg. Wie die boodschap verspreidt, 
moet ook de handschoen daarvoor oppakken.
Studentbetrokkenheid
Studenten deelden in kleine gespreksgroepen hun 
ervaringen, waarbij de bevindingen van het afgelopen 
jaar het startpunt vormden. Aanwezig waren student
panelleden van NQA en QANU, studenten die tijdens 
een visitatie zijn ondervraagd door een visitatiepanel 
en studenten die hebben bijgedragen aan het studen
tenhoofdstuk. Zij spraken in verschillende deelsessies 
over hun ervaringen. Hieronder delen we de belang
rijkste bevindingen en suggesties voor verbetering.

Studentpanelleden
Net zoals afgelopen jaar waren studentpanelleden 
positief over hun positie in het panel en  gaven ze aan 
zich een volwaardig lid te voelen. Studentpanelleden 
zien hun belangrijkste toegevoegde waarde in het feit 

Student
betrokkenheid 
bij accreditatie

Terugkomdag

Op dinsdagmiddag 18 februari hebben het Interstedelijk 
Studenten Overleg (ISO) en de evaluatiebureaus QANU en NQA 
voor het tweede jaar op rij een terugkommiddag georganiseerd om 
met studenten betrokken bij het accreditatieproces in gesprek te 
gaan over accreditatie en kwaliteitszorg. Het doel van de middag 
was hetzelfde als afgelopen jaar: een positieve bijdrage leveren aan 
de praktijk van accreditatie en de rol die studenten in dat proces 
vervullen.

Door Anke van Wier, Kees Gillesse, Paul Thijssen

Kees Gillesse is 
voorzitter van 
het ISO

Anke van Wier 
is projectmana
ger bij QANU

Belangrijkste bevindingen Terugkomdag 2019:
-  Studenten vonden dat de visitaties niet diep 

genoeg ingingen op hoe onderwijs in de 
praktijk wordt vormgegeven.

-  Opleidingen probeerden bij proefvisitaties 
in sommige gevallen te sturen op wat de 
studenten moesten zeggen. 

-  Studenten ervaren het proces vooral als 
nuttig als zij meer betrokken worden bij 
het gehele proces van accreditatie en 
kwaliteitszorg,  in plaats van alleen op het 
moment van de visitatie.
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dat ze recente ervaring met onderwijs hebben. Hoewel  
het voor deze studenten af en toe zoeken is naar waar 
zij specifiek op moeten letten,  vinden ze hun taak 
relatief duidelijk. Studentpanelleden gaven aan dat ze 
het belangrijk vinden dat het studentenhoofdstuk een 
representatief en een onafhankelijk studentengeluid 
laat horen. 

Ondervraagde studenten
Naar aanleiding van de vraag hoe ondervraagde 
studenten begeleid werden door hun instelling barstte 
de discussie los. Het bleek dat de verschillen tus
sen instellingen groot zijn. Soms werden studenten 
zeer sterk inhoudelijk begeleid en soms ontbrak elke 
vorm van begeleiding. Net zoals vorig jaar kwam naar 
voren dat er niet altijd genoeg tijd is om met het panel 
voldoende diep op de praktijk in te gaan. Ook kwam 
weer naar voren dat er twijfels bestaan in hoeverre 
studenten die gevraagd worden hun mening te geven, 
representatief zijn voor de opleiding of instelling.

Studentenhoofdstuk
Het studentenhoofdstuk is een relatief nieuw onder
deel van het accreditatieproces. Uit de gesprekken 
met studenten bleek dat het waarborgen van de 
onafhankelijkheid en de representativiteit van dit 
hoofdstuk een uitdaging blijft. Eén student gaf zelfs 
aan dat hun studentenhoofdstuk door kwaliteitszorg
medewerkers op vorm en inhoud werd afgekeurd, 
omdat ‘de NVAO iets anders wilde zien’. Net zoals bij 
de ondervraagde studenten bij het studentenhoofd
stuk gaven studenten aan dat het een uitdaging is om 
representatief beeld te schetsen van de opleiding.

Hoe nu verder?
Het mag duidelijk zijn dat er met het oog op student
betrokkenheid in het accreditatieproces nog winst te 
behalen valt. De verzamelde input is daarom verwerkt 
in een nieuwe instructie voor studentpanelleden. 
Daarnaast zijn er voor zowel de makers van het 
studentenhoofdstuk als voor studenten die onder
vraagd gaan worden, algemene instructiedocumenten 

geschreven. Deze zullen worden verspreid onder de 
centrale medezeggenschap en het landelijk overleg 
kwaliteitszorgmedewerkers.

Algemene aanbevelingen en constateringen
Naast de sessies gericht op het studentenhoofdstuk 
ondervraagd worden en de taak als studentpanel
lid, hebben de aanwezige studenten gesproken over 
kwaliteitszorg in den brede. Dit is minder relevant 
voor de aanbevelingen naar studenten, maar is hier 
het vermelden waard.
Op de vraag hoe studentbetrokkenheid kan worden 
gestimuleerd werd door studenten aangekaart dat als 
er geen terugkoppeling wordt gegeven, het geven van 
feedback niet als nuttig wordt ervaren. Een voorbeeld 
van een gedegen terugkoppelingsmechanisme was 
te vinden bij een opleiding waar bij de start van elke 

Paul Thijssen 
is directeur 
NQA. 

Belangrijkste tips & tricks 
voor studentpanelleden:
-  Stel vragen aan je voorzitter of secretaris 

als je rol niet duidelijk is.
-  Jouw recente ervaring als student is 

waardevol. Pak daarom je ruimte. 
-  Stem van tevoren af wat de taakverdeling is 

in het panel.

Belangrijkste tips & tricks 
voor studenten die worden 
geïnterviewd:
-  Vraag jezelf af waarom jíj benaderd bent 

en zorg dat je input bij medestudenten 
vergaart.

-  Lees  de zelfevaluatie inclusief 
studentenhoofdstuk en reflecteer daarop.

-  Zorg dat je je verhaal kwijt kunt, ook als je 
denkt dat het niet relevant is of als je niet 
voldoende tijd krijgt. 

Belangrijkste tips & tricks 
voor schrijvers van het 
studentenhoofdstuk:
-  Je gaat zelf over de inhoud en de vorm 

van het studentenhoofdstuk. Zorg dus 
dat het echt jouw mening is over de 
opleidingskwaliteit.

-  Zorg dat je input bij medestudenten (ook uit 
andere jaarlagen) vergaart.

-  Realiseer je dat het opstellen van een goed 
studentenhoofdstuk tijd en energie kost. 
Plan het werk dus goed en werk samen.
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cursus door de docent werd aangeven wat er afge
lopen jaar door studenten is opgemerkt en wat naar 
aanleiding daarvan is veranderd. 
Om studenten die ondervraagd zullen worden voor te 
bereiden op een visitatie, is het nuttig om het zelfe
valuatierapport inclusief studentenhoofdstuk mee te 
geven en te vragen om hierop te refl ecteren. Op deze 
manier kunnen bekende zaken snel worden behan
deld en kan door de refl ectie een representatiever 
beeld worden geschetst.
Daarnaast werd aangekaart dat het bij grote oplei
dingen moeilijk is om alle studenten ruimte te geven 
in de cyclus van kwaliteitszorg. Een aantal studen
ten zag deze uitdaging niet: op hun instelling werd 
effectief gebruik gemaakt van netwerken van actieve 
en populaire studentenorganisaties. De studenten 
geven mee aan opleidingen om deze netwerken actief 
te gebruiken om de betrokkenheid, zeker bij grotere 
opleidingen, te vergroten.
Een laatste breed gedeelde conclusie was het nut van 
het aparte gesprek met studenten. Studenten gaven 
aan dat dat de mogelijkheid geeft om vrijuit te kunnen 
spreken en vaak worden deze gesprekken door het 
panel als het meest interessant ervaren.

Conclusie
De Terugkomdag heeft duidelijke en concrete sug
gesties opgeleverd voor de verdere versterking van 
studentbetrokkenheid bij het accreditatieproces. De 
ambitie dit te versterken was bij specifi eke studen-
ten zeer aanwezig, maar voor een waardevolle brede 
studentbetrokkenheid is verdere ondersteuning 
noodzakelijk. Dat is een rol die QANU, NQA en het ISO 
op zich nemen.1

Daarnaast zijn vanuit de gesprekken met studenten 
verschillende aanbevelingen te doen voor het proces 
van accreditatie. 

Voor kwaliteitsprofessionals: studenten hebben de 
meest recente ervaring in het onderwijs. Zorg daarom 
dat de student voldoende ruimte krijgt binnen het 
panel. 
Voor kwaliteitszorgmedewerkers: betrek de studenten 
bij het hele proces van accreditatie, door de feedback
loop te sluiten en tijdig en volledig te informeren. 
Voor bestuurders: laat studenten hun eigen verhaal 
vertellen in het studentenhoofdstuk.

Tot slot werd net zoals afgelopen jaar aangegeven dat 
studenten bij een visitatiebezoek te weinig ruimte 
hebben diep genoeg in te gaan op hoe het onderwijs in 
de praktijk wordt vormgegeven. Hierin speelt mee dat 
de visitatiedag erg vol is gepland met vele gesprekken 
en er veel moet worden besproken. Meer ruimte geven 
aan de inhoud wordt daarom warm aanbevolen. 

Noot

1 Verwijzing naar de websites van QANU/NQA/ISO met de stukken.

Voldoet jouw school 
aan de Wet meldcode?
Voldoet jouw school 
aan de Wet meldcode?

Augeo Foundation versterkt het beroepsonderwijs 
in hun aanpak van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. 

Onze online scholing vergroot de kennis over 
kindermishandeling, de meldcode en wat je kunt 
doen voor een kind. Zo help je mee kwetsbare 
kinderen sneller te zien en steunen én voldoet 
jouw school aan de Wet meldcode.

Meer weten? Neem contact met ons op.

03043-536040
relatiebeheer@augeo.nl

www.augeo.nl/beroepsonderwijs
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Ransomware (gijzelsoftware) is een verza-
melnaam voor kwaadaardige software die 
toegang tot een computer of bestanden 
daarop blokkeert, waarna criminelen losgeld 

eisen van de slachtoffers. Slechts na betaling wordt 
de software – als de criminelen daartoe bereid zijn – 
verwijderd van de geïnfecteerde computer. Computers 
worden doorgaans besmet met ransomware door het 
bezoeken van een website. Een computergebruiker 
kan bijvoorbeeld via een link in een phishing e-mail 
of socialemediadienst worden verwezen naar de 
besmette website. Bij het bezoek aan de website wordt 
een computergebruiker op de achtergrond naar een 
pagina doorgeleid waarop een zogenaamde exploit-kit 
de kwetsbaarheden op de computer van die gebruiker 
verkent. Kwetsbaarheden komen bijvoorbeeld veelvul-
dig voor op verouderde versies van Java-software of 
Adobe-software. Vervolgens wordt de malware op de 
achtergrond door middel van een ‘drive-by-download’ 
op de computer geïnstalleerd. Ook is het mogelijk 
dat een computergebruiker direct via een bijlage in 
e-mails met ransomware wordt besmet.1

Ransomware is een eenvoudig middel dat weinig 
investeringen vergt en voor kwaadaardige actoren 
potentieel grote winsten op kan leveren. Actoren met 

relatief weinig ict-kennis kunnen voor iedere stap van 
een cyberaanval diensten inkopen op criminele fora. 
Het begaan van een online misdrijf wordt eenvoudi-
ger door de laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 
manier waarop deze diensten worden aangeboden.

NCTV waarschuwt in het Cybersecuritybeeld Neder-
land 2019 dat cybercriminaliteit de Nederlandse 
samenleving kan ontwrichten. De grootste dreiging 
gaat uit van statelijke actoren, maar ook acties van 
criminele organisaties kunnen grote impact hebben. 
De afhankelijkheid van enkele leveranciers maakt de 
risico’s voor de nationale veiligheid groter. NCTV heeft 
zorgen over de weerbaarheid van burgers, organisa-
ties en overheid. De aanval op Universiteit Maastricht 
heeft laten zien dat die zorgen niet ongefundeerd zijn.

NCTV noemt in het Cybersecuritybeeld Nederland 
2019 een afname van aanvallen met ransomware en 
cryptominers, maar verwacht dat deze vormen van 
malware in de toekomst blijvend voor problemen zul-
len zorgen. Naar verwachting zullen gerichte ransom-
ware aanvallen op grote bedrijven toenemen, met als 
doel in een keer grote bedragen binnen te halen.”2 Het 
lijkt erop dat de aanval op Universiteit Maastricht past 
in deze laatstgenoemde trend. 

Een duivels 
dilemma
Net als de rest van de samenleving krijgen ook instellingen voor 
hoger onderwijs steeds meer te maken met cybercriminaliteit. 
Universiteit Maastricht werd eind 2019 getroffen door een 
ransomware aanval. Dit artikel gaat in op enkele technische, 
bestuurlijke en juridische aspecten van ransomware in het 
algemeen en de aanval op Universiteit Maastricht in het bijzonder. 

Door Philip Coté 

Ransomware 

Wetgeving
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Het dreigingsbeeld voor hoger onderwijs
Waar de NCTV een dreigingsbeeld voor Nederland 
schetst, maakt SURF een dreigingsbeeld voor het 
hoger onderwijs3 aan de hand van een survey onder 
instellingen. Daaruit blijkt dat instellingen de grootste 
risico’s zien in de categorieën Verkrijging en open-
baarmaking van data, Verstoring van ICT-voorzienin-
gen en Overname en misbruik van ICT-voorzieningen. 
Ransomware is een effectieve bedreiging in al deze 
categorieën. Uit het dreigingsbeeld blijkt verder dat 
het aantal incidenten stijgt te opzichte van eerdere 
jaren. SURF adviseert om de weerbaarheid van instel-
lingen tegen cybercrime te verhogen en ziet bewust-
wording als een belangrijke pijler. Verder ziet SURF, 
net als NCTV, nieuwe dreigingen ontstaan voor de 
beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens 
door het nog steeds toenemend gebruik van cloud-
toepassingen die door een klein aantal grote, niet-
Europese spelers worden geleverd. 

SURF adviseert instellingen om hun weerbaar-
heid te checken op de volgende aspecten:
•	 	is	de	back-up	van	bedrijfskritische	data	ingericht	en	

getest?
•	 	is	in	geval	van	een	ernstige	calamiteit	terugval	

mogelijk, eventueel naar analoge processen?
•	 	zijn	in	het	geval	van	multi-cloud	alle	ketenafhan-

kelijkheden goed in beeld en zijn met alle partijen 
goede afspraken vastgelegd?

•	 	is	de	sourcing	strategie	nog	up-to-date	of	moet	deze	
worden bijgesteld?

Om weerbaarheid tegen cyberaanvallen op te bouwen 
en op peil te houden zijn hoge investeringen nodig 
en	is	de	inzet	van	hooggekwalificeerde	expertise	
vereist. Instellingen die bereid zijn om in informatie-
beveiliging te investeren, hebben te maken met een 
wereldwijd tekort aan deskundigen.

De ransomware aanval op Universiteit 
Maastricht
De ransomware aanval op Kerstavond 2019 heeft het 
onderwijs en onderzoek op de Universiteit Maas-
tricht ernstig belemmerd. Alle systemen werden 
offline	gehaald4 en studenten en medewerkers kre-
gen de opdracht om niet in te loggen gedurende de 
periode van forensisch onderzoek en herstel. Na een 
maand konden de meeste systemen weer gebruikt 
worden.5

Hoe het zover kon komen is dankzij de bewonderens-
waardige transparantie van Universiteit Maastricht 
gedocumenteerd en gepubliceerd. Het rapport van 
Fox-IT is, samen met de reactie van Universiteit 
Maastricht, gepubliceerd op internet. Op 5 februari 
2020 heeft Universiteit Maastricht een informatie-
bijeenkomst gehouden over de toedracht en afhande-
ling van de aanval. Bij deze bijeenkomst werd ook 
toegelicht waarom Universiteit Maastricht heeft 
besloten om het losgeld te betalen.

De toedracht
“Fox-IT heeft vastgesteld dat de aanvaller initieel toe-
gang heeft verkregen tot het netwerk van Universiteit 
Maastricht door middel van twee phishing e-mails. 
Deze twee e-mails zijn op 15 en 16 oktober 2019 op 
twee werkstations geopend, waarmee de aanvaller 
toegang heeft verkregen tot de systemen.

Van 16 oktober 2019 tot en met 23 december 2019 heeft 
de aanvaller meerdere servers gecompromitteerd. De 
aanvaller is er op 21 november 2019 in geslaagd om, 
via een server met ontbrekende beveiligingsupdates, 
volledige rechten te verkrijgen binnen de infrastruc-
tuur van Universiteit Maastricht. Uiteindelijk is op 
23 december 2019 door de aanvaller op 267 Windows 
servers de zogenaamde Clop-ransomware6 uitgerold. 
Na zorgvuldige analyse van de mogelijkheden is op 30 
december 2019 aan Fox-IT door Universiteit Maas-
tricht medegedeeld dat zij hadden besloten om de 
losgeldsom te betalen.”

De herkomst van de aanval
Volgens Fox-IT gaat het waarschijnlijk om “TA505”. “De 
modus operandi van de groepering achter de aanval 
komt overeen met een criminele groepering die al een 
lange historie heeft, en terug gaat tot tenminste 2014. 
Publiek wordt de groep vaak gerefereerd als “TA505”, 
als wel “GraceRAT”, genoemd naar een van de tools die 
gebruikt werd door de groep (“remote access Trojans”). 
(…) In de recente historie, sinds februari 2019, is de 
groep begonnen met het gebruik van de ransomware 
(Clop) gericht op organisaties die gebruik maken van 
een Microsoft Windows domein. Uit data van Fox-IT 
blijkt dat de groep al meer dan 150 slachtoffers heeft 
gemaakt in 2019.”

Bij eerdere slachtoffers is TA505 volgens Fox-IT op 
dezelfde manier als bij Universiteit Maastricht te werk 
gegaan: 
1)  infecteren van een of meerdere systemen door mid-

del van wijdverspreide phishing e-mails;
2)		identificeren	van	organisatie;
3)  lateraal bewegen binnen het netwerk;
4)  verwijderen of versleutelen van back-ups;
5)  uitrollen van ransomware op zo veel mogelijk sys-

temen;
6)  eisen van losgeld per e-mail (de hoogte van het 

geëiste bedrag is afhankelijk van de grootte van de 
organisatie).

Uit data blijkt dat de groep al meer 
dan 150 slachtoffers heeft gemaakt 
in 2019
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Door kwetsbaarheden in de ict van Universiteit Maas-
tricht werden 267 Windows systemen (van in totaal 
1.647 systemen) besmet met de Clop-ransomware. 
Fox-IT constateerde de volgende kwetsbaarheden. 

Het begon op 15 oktober met een onschuldig ogend 
e-mailtje aan een medewerker van Universiteit 
Maastricht: “As discussed (…) Please sign and scan 
back to me”. Een andere phishing mail bevatte een 
Excel-document getiteld “Meeting schedule”. Door 
te klikken op de link in de phishing-mail werd een 
Excel-document geopend met daarin een macro. Deze 
macro heeft van een externe server de zogenaamde 
SDBBot malware opgehaald, en uitgevoerd.

Fox-IT heeft niet kunnen vaststellen hoe de aanval-
ler vervolgens toegang heeft verkregen tot de eerste 
servers, maar veronderstelt dat hier de zogenaamde 
EternalBlue exploit voor is gebruikt. “Beide ser-
vers draaiden namelijk nog op het niet langer door 
Microsoft ondersteunde besturingssysteem Windows 
Server 2003 R2, waar de MS17-010 patch niet op is 
geïnstalleerd. Deze patch zou de kwetsbaarheid die 
EternalBlue misbruikt hebben verholpen. Met de 
EternalBlue exploit kan een aanvaller vanaf een ander 
systeem in het netwerk toegang krijgen tot doel-
systeem en malware uitvoeren met het lokale system 
account.”

Vervolgens heeft de aanvaller de inloggegevens van 
account “Administrator. UNIMAAS” weten te verkrij-
gen, waarschijnlijk uit het geheugen van de server. 

Daarmee had de aanvaller toegang tot zowel het 
systeem met de hoogste rechten (Domain Control-
ler) als de gebruiker met de hoogste rechten (Domein 
Administrator rechten) binnen het netwerk van Uni-
versiteit Maastricht. 

Fox-IT merkt hierover op dat bij het onderzoek is 
gebleken dat beheerwerkzaamheden zijn verricht met 
domein administrator accounts. Hierdoor was het 
wachtwoord mogelijk aanwezig in het geheugen van 
een gecompromitteerd systeem. Domein adminis-
trator accounts dienen niet gebruikt te worden voor 
beheerwerkzaamheden anders dan op een domein 
controller.

Doordat back-up servers onderdeel waren van het 
UNIMAAS domein en er verder op netwerkniveau 
geen segmentatie is aangebracht heeft de aanvaller 
meerdere back-ups kunnen versleutelen.

Op basis van het onderzoek heeft Fox-IT verschillende 
aanbevelingen geformuleerd:
•	 	Verbeter	processen	omtrent	vulnerability	en	patch	

management.
•	 	Breng	meer	segmentatie	aan	binnen	de	netwerk	

architectuur en gebruikersrechten.
•	 	Implementeer	of	verbeter	netwerk-	en	logmonito-

ring.
•	 	Oefen	planmatig	met	verschillende	crisis	scenario’s	

en verbeter de opgestelde plannen waar nodig.
Fox-IT adviseerde verder om het gebruik van onge-
tekende macro’s niet toe te staan; een beschermde 
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gebruikersgroep in te richten; systemen & software 
up-to-date te houden en security awareness van 
werknemers en studenten te verhogen. 

Universiteit Maastricht heeft het rapport van Fox-IT 
omarmd en opdracht gegeven voor verder onderzoek. 
Aan de hand van de adviezen uit het rapport en van 
de toekomstige bevindingen uit het eigen interne 
onderzoek, zal Universiteit Maastricht haar beveili-
gingsbeleid toetsen en bepalen welke al bestaande 
plannen aangepast en/of uitgebreid dienen te worden. 
Back-ups	worden	nu	zowel	online	als	offline	gemaakt.

Losgeld
In de aanloop naar de informatiebijeenkomst van 5 
februari wilde iedereen weten of Universiteit Maas-
tricht het geëiste losgeld had betaald. Observant, het 
online medium van Universiteit Maastricht meldde 
op	2	januari	al	dat	dit	het	geval	was,	maar	een	officiële	
bevestiging ontbrak. Bij de informatiebijeenkomst van 
5 februari werd duidelijk dat Universiteit Maastricht 
op 29 december, “na overleg met decanen en directeu-
ren en de raad van toezicht, het besluit [had genomen] 
om aan de eisen van de hackers tegemoet te komen, 
de volgende dag nog kreeg men de sleutel en kon het 
reparatiewerk beginnen, waardoor op 6 januari in 
ieder geval het onderwijs redelijk ongestoord hervat 
kon worden.”7 Universiteit Maastricht had, ook op 
advies van cybersecuritybedrijf Fox-IT, besloten om 
tijdens het proces van herstel geen mededelingen te 
doen over betaling van het losgeld, om andere hackers 
niet de indruk te geven dat er bij deze universiteit 
misschien nog wel meer te halen zou zijn.

Dat Universiteit Maastricht 197 duizend euro, dertig 
bitcoins, losgeld heeft betaald, was een “duivels 
dilemma”. Het college van bestuur is daarbij “niet 
over één nacht ijs gegaan”, aldus het hoofd van het 
crisismanagementteam. Moest men de criminelen 
geven wat ze willen? Daaraan kleven voor een instel-

ling die haar geld van de overheid krijgt, “zeer grote 
morele bezwaren”. Maar nood breekt wet. Want hier 
stond “de continuïteit van de UM” op het spel, zegt hij. 
“Studievoortgang, wetenschappelijk onderzoek, duur-
zame veiligheid van data, bedrijfsprocessen”; met dat 
alles liep de UM “onaanvaardbare” risico’s. Want als 
bestanden versleuteld zijn en je hebt de sleutel niet, 
hoelang duurt het dan voordat je alles weer van de 
grond af aan hebt opgebouwd? Dat kan weken en zelfs 
maanden duren, zo verzekerden deskundigen het col-
lege. Bovendien betekent dat vrijwel zeker het verlies 
van vaak cruciale databestanden. En dus sloeg de 
weegschaal door naar de andere kant: we betalen het 
losgeld. Over de hoogte daarvan is niet onderhandeld, 
want ook dat kon de zaak weleens erger maken, was 
de gedachte: dadelijk vragen ze van de weeromstuit 
het dubbele. “We wilden geen extra irritatie”, aldus het 
hoofd van het crisismanagementteam.8

De reactie van de minister van OCW
In een uitgebreide brief9 aan de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de ransomware aanval op Universiteit 
Maastricht gaf de minister een beeld van de cybervei-
ligheid in de verschillende onderwijssectoren en een 
reactie op de casus Universiteit Maastricht.

In het gedeelte van de brief over het hoger onderwijs 
gaat de minister in op de vele goede activiteiten van 
SURF op het gebied van cyberveiligheid. Genoemd 
worden: de ondersteuning vanuit SURFcert bij 
beveiligingsincidenten, het in dit artikel al genoemde 
cyberdreigingsbeeld, de SURF-audit over informatie-
beveiliging aan de hand van het Normenkader Infor-
matiebeveiliging Hoger Onderwijs. Ook de inspannin-
gen van de instellingen worden in de brief genoemd. 
VH en VSNU melden dat in het hoger onderwijs 
doorlopend wordt geïnvesteerd in cybersecurity. De 
hoger onderwijssector werkt al geruime tijd aan het 
versterken van cyberveiligheid op de korte en lange 
termijn via bewustwordingscampagnes, grootscha-
lige oefeningen en dienstverlening, ten behoeve van 
studenten en medewerkers op individuele instellin-
gen. SURF en/of het platform Integrale Veiligheid-HO 
leveren hier materiaal voor aan. 

De	minister	gaat	ook	specifiek	in	op	de	aanleiding	
voor de brief, de ransomware-aanval bij Universi-
teit Maastricht. We lezen dat er vanaf 23 december 
veelvuldig contact is geweest tussen de Universiteit 
Maastricht, het ministerie van OCW, de Inspectie, de 
NCTV, het NCSC en SURF om een volledig beeld te 
verkrijgen en te adviseren. De minister spreekt waar-
dering uit “voor de open en transparante wijze waarop 
de Universiteit Maastricht heeft gecommuniceerd 
over deze ransomware-aanval. Niet alleen richting 
haar studenten en medewerkers, maar ook richting 
andere onderwijsinstellingen en de maatschappij. Het 
openbaar maken van het rapport van Fox-IT is een 
belangrijke stap om goed inzicht te krijgen in wat er 
op de universiteit is gebeurd en welke stappen de uni-
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versiteit, andere onderwijsinstellingen en ook andere 
sectoren kunnen zetten.”

Van de ransomware-aanval is aangifte gedaan bij de 
Politie Eenheid Limburg, waarna een strafrechtelijk 
onderzoek is gestart door het Openbaar Ministerie. 
De Inspectie zal onderzoeken of de universiteit in 
redelijkheid voldoende geprepareerd was op een 
ransomware-aanval en of de universiteit voldoende 
voorzieningen treft om herhaling van een dergelijke 
calamiteit te voorkomen. Ook zal de Inspectie op stel-
selniveau onderzoeken in hoeverre er lessons learned 
zijn, zodat ook andere universiteiten (en meer in het 
algemeen onderwijsinstellingen) zich een beeld kun-
nen vormen van mogelijke kwetsbaarheden op het 
terrein van cyberveiligheid en passende maatregelen 
kunnen nemen.

Over de kwestie van het losgeld vermeldt de brief: 
“Door de Universiteit Maastricht ben ik op de hoogte 
gesteld van het feit dat er losgeld is betaald aan de 
criminele organisatie die de ransomware-aanval uit-
voerde, inclusief de hoogte van het bedrag. Voordat de 
Universiteit Maastricht hiertoe over is gegaan, heb ik 
de universiteit kenbaar gemaakt dat de regering van 
mening is dat er geen geld naar criminelen toe moet 
vloeien. Het is de eigen afweging van het college van 
bestuur van de Universiteit Maastricht geweest om 
het losgeld te betalen. De universiteit heeft mij te ken-
nen gegeven dat de betaling van het losgeld, inclusief 
alle overige kosten die samenhangen met de ransom-
ware-aanval, bekostigd zijn uit de verkoop van een 
deelneming van de holding10 Universiteit Maastricht.”

De	minister	kan	moeilijk	iets	anders	dan	het	officiële	
standpunt verkondigen: dat criminelen niet beloond 
moeten worden. Dat neemt niet weg dat bestuur-
ders die te maken krijgen met ransomware voor een 
“duivels dilemma” komen te staan, zoals de Universi-
teit Maastricht opmerkte. Als de continuïteit van de 
organisatie op het spel staat, is betaling geen irrati-
onele keus. Overigens is het ook dan nog onzeker of 
de aanvaller de sleutel geeft waarmee de bestanden 
ontsleutelt kunnen worden. 

Ten slotte
De casus Maastricht maakt duidelijk hoe eenvoudig 
een ransomware aanval kan worden uitgevoerd, hoe 
kwetsbaar instellingen voor hoger onderwijs zijn 
en hoe groot de schade is die wordt aangericht. De 
phishing emailberichten waarmee de aanval start, 
wekken geen argwaan, omdat ze afkomstig lijken van 
bekende	e-mailadressen	(‘spoofing’)	en	onderwerpen	
betreffen die volkomen passen in de dagelijkse rou-
tine. De tijd dat je een schadelijke e-mail kon herken-
nen aan de spelfouten ligt achter ons. Het verdient 
aanbeveling om medewerkers te trainen en bewust te 
maken, maar organisaties moeten er in hun informa-
tiebeveiliging rekening mee houden dat een mede-
werker een keer voor de bijl gaat.

De kwetsbaarheden die bij Universiteit Maastricht zijn 
gevonden, lijken op het eerste gezicht bekend en een-
voudig te vermijden. Updates installeren en back-ups 
uitvoeren klinkt inderdaad bekend, maar juist het feit 
dat het veelvoorkomende kwetsbaarheden zijn, wijst 
op het feit dat ze niet eenvoudig te vermijden zijn. 
Dat de EternalBlue-patch niet was geïnstalleerd op 2 
Windows-servers lijkt elementair, maar vereist een 
up-to-date en compleet overzicht van de ict-systemen 
van de instelling. Bij Universiteit Maastricht telde 
Fox-IT 1647 servers. Organische groei, legacy-syste-
men, organisatieonderdelen met eigen bevoegdheden 
en “shadow-IT” waarop geen zicht is, leveren risico’s 
op voor de informatiebeveiliging. Die kunnen beheerst 
worden	met	zaken	als	een	configuration	manage-
mentdatabase (CMDB) en met centraal gefaciliteerde 
updates door middel van Microsoft WSUS of SCCM, 
maar ‘patch management’ blijft een uitdaging.

Instellingen voor hoger onderwijs zullen grote inspan-
ningen moeten verrichten om hun kwetsbaarheid 
voor ransomware te verminderen. Hogescholen en 
universiteiten kunnen de ervaringen van Universiteit 
Maastricht ter harte nemen. En zelfs met opvolging 
van alle aanbevelingen en ‘lessons learned’ uit de 
casus Maastricht zal er altijd nog een zeker risico 
blijven bestaan.
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toelichtingen, toelichtende commentaren en internationale 
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tijdschrift HO management.
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